Protokół I / 10
Rady Powiatu Krośnieńskiego IV kadencji,
w dniu 30 listopada 2010 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim
Zastępca Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie Odrzańskim Wojciech
Niezbecki przywitał wszystkich zebranych a następnie wręczył zaświadczenia o wyborze na
radnego Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Obrady I sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego IV kadencji otworzył radny senior, Włodzimierz
Rogowski. Prowadzący obrady poinformował, że na podstawie listy obecności w sesji
uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i
podejmować prawomocne decyzje (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu).
Poinformował, że stosownie do postanowień art. 20 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie. Wywołani
kolejno radni powstają i wypowiadają pełną treść ślubowania (dopuszczalne jest
przeczytanie treści roty z kartki). Informuję, że ślubowanie może być złożone z dodaniem
formuły „Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie według kolejności alfabetycznej wywołał radnych do ślubowania. Radni
wypowiedzieli rotę ślubowania – „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać
obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego,
czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra
obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” – ślubowano
według następującej kolejności:
1. Rogowski Włodzimierz
2. Anioł Danuta
3. Barczuk Kazimierz
4. Bartczak Sebastian
5. Czerepko Jacek
6. Hoffmann Jacek
7. Kiertyczak Lech
8. Kowalski Jarosław
9. Kurzępa Jacek
10. Marciniak Janusz
11. Naglik Maciej
12. Oleszek Dorian
13. Pawłowski Robert
14. Świtalski Grzegorz
Prowadzący obrady przystąpił do przyjęcia porządku obrad I sesji IV kadencji Rady Powiatu.
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Złożenie ślubowania przez radnych.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego IV kadencji.
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Krośnieńskiego.

Rady

Powiatu
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6.

7.

8.

9.

a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Krośnieńskiego.
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Krośnieńskiego.
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania.
Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu.
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania.
Zamknięcie obrad.

Radny senior zapytał, czy ktoś z radnych chciałby wprowadzić zmianę do proponowanego
porządku obrad?
Starosta zaproponował zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu 9 w brzmieniu: „9.
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu Bartłomieja Bartczaka”.
L. Kiertyczak zapytał, czy kandydatom zgłaszanych na poszczególne stanowiska będzie
można zadawać pytania, przed głosowaniem?
Radca prawny W. Banach poinformował, że nie widzi przeszkód prawnych, aby przed
wyborem zadawano pytania.
W. Rogowski poddał pod głosowanie proponowana zmianę porządku obrad.
W wyniku głosowania porządek obrad dostał zmieniony większością 13 głosów „za” przy 1
głosie „wstrzymującym”
W. Rogowski poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.
W wyniku głosowania Rada Powiatu przyjęła zmieniony porządek obrad większością 13
głosów „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”.
Ad.4
Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego IV kadencji.
W. Banach zapoznał radnych z zasadami głosowania obowiązującymi przy wyborze
Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego. Podkreślił, że procedura nie jest
unormowana prawnie, dlatego radni winni przyjąć ją w głosowaniu.
1.
2.
3.
4.

Rada Powiatu Krośnieńskiego wybiera ze swojego grona Przewodniczącego rady
spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.
Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w liczbie 3 osób wybrana spośród
radnych.
Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnym oraz grupie radnych.
Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść:
„Karta do głosowania
w wyborach na przewodniczącego Rady Powiatu
Krośnieńskiego” oraz pytanie „Czy jesteś za wyborem na przewodniczącego Rady
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5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

Powiatu Krośnieńskiego radnego Pana/i .............”. Obok nazwiska z prawej strony
znajdują się dwie kratki: jedna nad wyrazem TAK, druga nad wyrazem NIE.
Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna po ustaleniu przez Radę
nazwiska radnego, który kandyduje na stanowisko przewodniczącego rady, i rozdaje
je radnym.
Karty opatrzone są pieczęcią: Rada Powiatu Krośnieńskiego, 66-600 Krosno
Odrzańskie, ul. Piastów 10B, tel. 068 383 02 18, fax. 383 02 36.
Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” w kratce nad wyrazem TAK,
opowiadając się w ten sposób za wyborem.
Postawienie znaku „X” w kratce nad wyrazem NIE oznacza głosowanie przeciwko
wyborowi tego kandydata.
Jeżeli radny na karcie postawi znak „X” jednocześnie nad wyrazem TAK jak i w kratce
nad wyrazem NIE jego głos uważa się za nieważny.
Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawi znaku „X” w kratce ani nad wyrazem
TAK ani nad wyrazem NIE jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru.
Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy
obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji
Skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania.
Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu następuje bezwzględną większością głosów,
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
Za wybranego uważa się kandydata, który w głosowaniu uzyskał taką ilość głosów,
których liczba przewyższa połowę liczby radnych obecnych na sesji, biorących udział w
głosowaniu, którzy oddali ważny głos (znaków „X” w kratce z wyrazem TAK, z
zastrzeżeniem pkt. 14).
Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy wzięło w nim udział co najmniej 9 radnych
(tj. ilość ustalona zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).
Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i
sporządza protokół.
W protokole Komisja Skrutacyjna określa co najmniej:
a) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania,
b) imię i nazwisko zgłoszonego kandydata,
c) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania,
d) liczbę kart wyjętych z urny,
e) liczbę głosów nieważnych,
f) liczbę głosów ważnych,
g) liczbę głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata,
h) liczbę głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata,
a ponadto stwierdza wynik wyborów, tzn. czy kandydat uzyskał wystarczającą
ilość głosów.
Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na
wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej
odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub
sporządzania protokołu.
Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.
Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
Prowadzący obrady poddaje pod głosowanie uchwałę stwierdzającą wybór
Przewodniczącego Rady Powiatu.

W. Rogowski zapytał, czy radni akceptują przedstawione zasady głosowania. Poprosił o
zaakceptowanie zasad w drodze głosowania.
W wyniku głosowania zasady głosowania obowiązujące przy wyborze Przewodniczącego
Rady Powiatu Krośnieńskiego, zostały przyjęte jednogłośnie.

3

Radny Senior W. Rogowski poprosił Wysoką Radę o zgłaszanie kandydatów na stanowisko
Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego.
K. Barczuk zgłosił Pana Jacka Kurzępę na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu.
J. Kurzępa przedstawił kilka informacji na swój temat.
W. Rogowski zapytał, czy kandydat wyraża zgodę na kandydowanie.
J. Kurzępa wyraził zgodę na kandydowanie.
L. Kiertyczak stwierdził, że od początku istnienia powiatów tradycją było, że gdy Starostą
została osoba z Krosna Odrzańskiego, to funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu
obejmowała osoba z Gubina. Jak widać ta tradycja w dniu dzisiejszym została przerwana.
Dlatego zgłosił kandydaturę Grzegorza Świtalskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady
Powiatu
G. Świtalski nie wyraził zgody na kandydowanie. Zwracając się do przedmówcy podkreślił,
że z takie propozycje należało uzgodnić wcześniej a nie dopiero podczas obrad. Takie
zachowanie ma na celu burzenie ładu i porządku, a nie jego budowanie.
W. Rogowski poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.
W wyniku głosowania lista została zamknięta.
Następnie W. Rogowski poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
J. Hoffmann zgłosił K. Barczuka oraz M. Naglika do składu Komisji Skrutacyjnej
W. Rogowski zapytał, czy radny K. Barczuk wyraża zgodę na udział w pracach Komisji
Skrutacyjnej.
K. Barczuk wyraził zgodę.
W. Rogowski zapytał, czy radny M. Naglik wyraża zgodę na udział w pracach Komisji
Skrutacyjnej
M. Naglik wyraził zgodę
R. Pawłowski zgłosił D. Anioł do składu Komisji Skrutacyjnej.
W. Rogowski zapytał, czy radna D. Anioł wyraża zgodę na udział w pracach Komisji
Skrutacyjnej
D. Anioł wyraziła zgodę.
W wyniku głosowania skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.
Wł. Rogowski poprosił
członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i
przygotowanie kart do głosowania, następnie zarządził 10 minutową przerwę.
Podczas posiedzenia Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego grana Przewodniczącego,
którym został radny K. Barczuk Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kazimierz Barczuk
rozdał karty do głosowania. Zapytał, czy wszyscy radni otrzymali karty do głosowania?
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Następnie poprosił o przystąpienie do głosowania. Po wywołaniu przez Komisję Skrutacyjną
radni wrzucali karty do urny.
Przeprowadzono głosowanie.
W. Rogowski zarządził 10 minutowa przerwę.
Po przerwie W. Rogowski poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie
wyników.
K. Barczuk odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w
głosowaniu w wyborach Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Kandydat radny JACEK KURZĘPA
uzyskał wymaganą większość głosów – 9 głosów za” przy 5 głosach „przeciw”. Wobec
następującego wyniku głosowania stwierdził, że Rada Powiatu Krośnieńskiego dokonała
wyboru Przewodniczącego Rady.
W. Rogowski wobec powyższego odczytał uchwałę stwierdzającą wybór Przewodniczącego
Rady Krośnieńskiego. Podkreślił, że ze względów formalnych niezbędne jest przegłosowanie
uchwały stwierdzającej wybór radnego JACKA KURZĘPY na stanowisko Przewodniczącego
Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Radny senior poddał przedmiotową uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Wł. Rogowski serdecznie podziękował za możliwość prowadzenia obrad i poprosił
Przewodniczącego Rady Powiatu o dalsze prowadzenie sesji.
J. Kurzępa podziękowała za wybór na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu
Krośnieńskiego.
Ad.5
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kurzępa poprosił Wysoką Radę o zgłaszanie
kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego.
J. Kowalski zgłosił Pana Jacka Czerepko na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu.
J. Kurzępa zapytał, czy kandydat wyraża zgodę na kandydowanie.
J. Czerepko wyraził zgodę na kandydowanie.
L. Kiertyczak postawił wniosek o zamkniecie listy.
J. Kurzępa poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów.
W wyniku głosowania lista kandydatów została zamknięta większością 11 głosów „za” przy 3
głosach „wstrzymujących”.
W. Banach zapoznał radnych z zasadami głosowania obowiązującymi przy wyborze
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego.
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1. Rada Powiatu Krośnieńskiego wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego rady
spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.
2. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w liczbie 3 osób wybrana spośród
radnych.
3. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnym oraz grupie radnych.
4. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść: „Karta
do głosowania w wyborach na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego”
oraz pytanie „Czy jesteś za wyborem na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Krośnieńskiego radnego Pana/i .............”. Obok nazwiska z prawej strony znajdują się
dwie kratki: jedna nad wyrazem TAK, druga nad wyrazem NIE.
5. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna po ustaleniu przez Radę nazwiska
radnego, który kandyduje na stanowisko wiceprzewodniczącego rady, i rozdaje je
radnym.
6. Karty opatrzone są pieczęcią: Rada Powiatu Krośnieńskiego, 66-600 Krosno Odrzańskie,
ul. Piastów 10B, tel. 068 383 02 18, fax. 383 02 36.
7. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” w kratce nad wyrazem TAK,
opowiadając się w ten sposób za wyborem.
8. Postawienie znaku „X” w kratce nad wyrazem NIE oznacza głosowanie przeciwko
wyborowi tego kandydata.
9. Jeżeli radny na karcie postawi znak „X” jednocześnie nad wyrazem TAK jak i w kratce
nad wyrazem NIE jego głos uważa się za nieważny.
10. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawi znaku „X” w kratce ani nad wyrazem
TAK ani nad wyrazem NIE jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru.
11. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy
obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej
wrzuca do niej kartę do głosowania.
12. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu następuje bezwzględną większością
głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
13. Za wybranego uważa się kandydata, jeżeli w głosowaniu uzyskał taką ilość głosów,
których liczba przewyższa połowę liczby radnych obecnych na sesji, biorących udział w
głosowaniu, którzy oddali ważny głos (znaków „X” w kratce z wyrazem TAK, z
zastrzeżeniem pkt. 14).
14. Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy wzięło w nim udział co najmniej 9 radnych (tj.
ilość ustalona zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).
15. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i
sporządza protokół.
16. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.
17. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
18. Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie uchwałę stwierdzającą wybór
Wiceprzewodniczącego.
J. Kurzępa zaproponował, aby podczas wszystkich głosowań nad przebiegiem ich
poprawności czuwała ta sama Komisja Skrutacyjna.
Rada Powiatu oraz poszczególni członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę.
J. Kurzępa zapytał, czy radni akceptują przedstawione zasady głosowania. Poprosił o
zaakceptowanie zasad w drodze głosowania.
W
wyniku
głosowania
zasady
głosowania
obowiązujące
przy
wyborze
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego, zostały przyjęte jednogłośnie.
Przewodniczący poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i
przygotowanie kart do głosowania.
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Następnie zarządził 10 minutową przerwę.
Po przerwie K. Barczuk rozdał karty do głosowania. Zapytał, czy wszyscy radni otrzymali
karty do głosowania? Następnie poprosił o przystąpienie do głosowania. Po wywołaniu przez
Komisję Skrutacyjną wrzucali karty do urny.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący zarządził 10 minutowa przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poprosił Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej o przedstawienie wyników.
K. Barczuk odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w
głosowaniu w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego. Protokół
Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Kandydat radny JACEK
CZEREPKO uzyskał wymaganą większość głosów – 9 „za”, przy 5 „przeciw”
Wobec następującego wyniku głosowania K. Barczuk stwierdził, że Rada Powiatu
Krośnieńskiego dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kurzępa wobec powyższego odczytał uchwałę
stwierdzającą wybór Wiceprzewodniczącego Rady Krośnieńskiego. Podkreślił, że ze
względów formalnych niezbędne jest przegłosowanie uchwały stwierdzającej wybór radnego
Jacka Czerepko na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Przewodniczący poddał przedmiotową uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie
Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Krośnieńskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kurzępa poprosił Wysoką Radę o zgłaszanie
kandydatów na stanowisko Starosty Krośnieńskiego.
J. Marciniak zgłosił Pana Jacka Hoffmanna na stanowisko Starosty Krośnieńskiego.
J. Kurzępa zapytał, czy kandydat wyraża zgodę na kandydowanie.
J. Hoffmann wyraził zgodę na kandydowanie.
J. Kurzępa poddał pod głosowanie wniosek o zamkniecie listy kandydatów.
W wyniku głosowania zamknięto listę kandydatów.
L. Kiertyczak poinformował, że na kolejnej sesji złoży wniosek o powołanie niepłatnego
trzeciego członka zarządu. Zapytał jakie będzie stanowisko J. Hoffmanna w tej sprawie.
J. Hoffmann podkreślił, że jeśli na dzisiejszej sesji zostanie wybrany na stanowisko Starosty,
to zaproponuje powołanie 3 nieetatowych członków zarządu.
W. Banach zapoznał radnych z zasadami głosowania obowiązującymi przy wyborze na
stanowisko Starosty Krośnieńskiego.
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1. Rada Powiatu Krośnieńskiego wybiera Starostę spośród nieograniczonej liczby
kandydatów w głosowaniu tajnym.
2. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w liczbie 3 osób wybrana spośród
radnych.
3. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnym oraz grupie radnych.
4. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść: „Karta
do głosowania w wyborach na Starostę Krośnieńskiego” oraz pytanie „Czy jesteś za
wyborem na Starostę Krośnieńskiego Pana/i .............”. Obok nazwiska z prawej strony
znajdują się dwie kratki: jedna nad wyrazem TAK, druga nad wyrazem NIE.
5. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna po ustaleniu przez Radę nazwiska
radnego, który kandyduje na stanowisko Starosty Krośnieńskiego, i rozdaje je radnym.
6. Karty opatrzone są pieczęcią: Rada Powiatu Krośnieńskiego, 66-600 Krosno Odrzańskie,
ul. Piastów 10B, tel. 068 383 02 18, fax. 383 02 36.
7. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” w kratce nad wyrazem TAK,
opowiadając się w ten sposób za wyborem.
8. Postawienie znaku „X” w kratce nad wyrazem NIE oznacza głosowanie przeciwko
wyborowi tego kandydata.
9. Jeżeli radny na karcie postawi znak „X” jednocześnie nad wyrazem TAK jak i w kratce
nad wyrazem NIE jego głos uważa się za nieważny.
10. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawi znaku „X” w kratce ani nad wyrazem
TAK ani nad wyrazem NIE jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru.
11. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy
obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej
wrzuca do niej kartę do głosowania.
12. Wybór Starosty następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
13. Za wybranego uważa się kandydata, jeżeli w głosowaniu uzyskał bezwzględną
większość głosów ustawowego składu Rady.
14. Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy wzięło w nim udział co najmniej 9 radnych.
15. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i
sporządza protokół.
16. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.
17. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
18. Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie uchwałę stwierdzającą wybór Starosty.
J. Kurzępa zapytał, czy radni akceptują przedstawione zasady głosowania. Poprosił o
zaakceptowanie zasad w drodze głosowania.
W wyniku głosowania zasady głosowania
Krośnieńskiego, zostały przyjęte jednogłośnie.

obowiązujące

przy

wyborze

Starosty

Przewodniczący poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i
przygotowanie kart do głosowania.
Następnie zarządził 10 minutową przerwę.
Po przewie K. Barczuk rozdał karty do głosowania. Zapytał, czy wszyscy radni otrzymali
karty do głosowania? Następnie poprosił o przystąpienie do głosowania. Po wywołaniu przez
Komisję Skrutacyjną radni wrzucali karty do urny.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący zarządził 10 minutowa przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kurzępa poprosił Przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników.
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K. Barczuk odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w
głosowaniu w wyborach Starosty Krośnieńskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi
załącznik do niniejszego protokołu. Kandydat radny JACEK HOFFMANN uzyskał wymaganą
większość głosów – 9 głosów „za” przy 3 „przeciw” i 2 głosach „nieważnych”.
Wobec następującego wyniku głosowania K. Barczuk stwierdził, że Rada Powiatu
Krośnieńskiego dokonała wyboru Starosty Krośnieńskiego.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kurzępa odczytał uchwałę
stwierdzającą wybór Starosty Krośnieńskiego. Podkreślił, że ze względów formalnych
niezbędne jest przegłosowanie uchwały stwierdzającej wybór radnego Jacka Hoffmanna na
stanowisko Starosty Krośnieńskiego.
Przewodniczący poddał przedmiotową uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
J. Hoffmann podziękował wszystkim, którzy oddali na niego głos pozytywny.
Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Krośnieńskiego.
W. Banach zapoznał radnych z zasadami głosowania obowiązującymi przy wyborze na
stanowisko Wicestarosty Krośnieńskiego.
1. Rada Powiatu Krośnieńskiego wybiera Wicestarostę w głosowaniu tajnym.
2. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w liczbie 3 osób wybrana spośród
radnych.
3. Prawo zgłaszania kandydata przysługuje Staroście Krośnieńskiemu.
4. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść: „Karta
do głosowania w wyborach na Wicestarostę Krośnieńskiego” oraz zamieszcza się w
kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska radnych zgłoszonych na kandydatów na
Wicestarostę Krośnieńskiego. Obok każdego nazwiska z lewej strony znajdują się kratki.
5. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna i rozdaje je radnym.
6. Karty opatrzone są pieczęcią: Rada Powiatu Krośnieńskiego, 66-600 Krosno Odrzańskie,
ul. Piastów 10B, tel. 068 383 02 18, fax. 383 02 36.
7. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” w kratce nad wyrazem TAK,
opowiadając się w ten sposób za wyborem.
8. Postawienie znaku „X” w kratce nad wyrazem NIE oznacza glosowanie przeciwko
wyborowi tego kandydata.
9. Jeżeli radny na karcie postawi znak „X” jednocześnie nad wyrazem TAK jak i w kratce
nad wyrazem NIE jego głos uważa się za nieważny.
10. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawi znaku „X” w kratce ani nad wyrazem
TAK ani nad wyrazem NIE jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru.
11. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy
obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej
wrzuca do niej kartę do głosowania.
12. Wybór Wicestarosty następuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu Rady.
13. Za wybranego uważa się kandydata, jeżeli w głosowaniu uzyskał taką ilość głosów na
„TAK”, których liczba przewyższa liczbę głosów na „NIE”.
14. Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy wzięło w nim udział co najmniej 9 radnych.
15. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i
sporządza protokół.
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16. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.
17. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
18. Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie uchwałę stwierdzającą
Wicestarosty.

wybór

J. Kurzępa zapytał, czy radni akceptują przedstawione zasady głosowania. Poprosił o
zaakceptowanie zasad w drodze głosowania.
W wyniku głosowania zasady głosowania obowiązujące przy wyborze Wicestarosty
Krośnieńskiego, zostały przyjęte jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kurzępa poprosił Starostę o zgłoszenie kandydata na
stanowisko Wicestarosty Krośnieńskiego.
Starosta zgłosił Panią Janinę Pawlik na stanowisko Wicestarosty Krośnieńskiego.
J. Kurzępa zapytał, czy kandydat wyraża zgodę na kandydowanie.
J. Pawlik wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i
przygotowanie kart do głosowania.
Następnie zarządził 10 minutową przerwę.
Po przerwie K. Barczuk rozdał karty do głosowania. Następnie zapytał, czy wszyscy radni
otrzymali karty do głosowania? Poprosił o przystąpienie do głosowania. Po wywołaniu przez
Komisję Skrutacyjną radni wrzucali karty do urny.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący zarządził 10 minutowa przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
o przedstawienie wyników.
K. Barczuk odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w
głosowaniu w wyborach Wicestarosty Krośnieńskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi
załącznik do niniejszego protokołu. Kandydat Pani JANINA PAWLIK uzyskała wymaganą
większość głosów – 14 „za”.
Wobec następującego wyniku głosowania Kazimierz Barczuk stwierdził, że Rada Powiatu
Krośnieńskiego dokonała wyboru Wicestarosty Krośnieńskiego.
J. Pawlik podziękowała za zaufanie i wybór.
Przewodniczący wobec powyższego odczytał uchwałę stwierdzającą wybór Wicestarosty
Krośnieńskiego. Podkreślił, że ze względów formalnych niezbędne jest przegłosowanie
uchwały stwierdzającej wybór Pani Janiny Pawlik na stanowisko Wicestarosty
Krośnieńskiego.
Przewodniczący poddał przedmiotową uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
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Ad.8
Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu.
W. Banach zapoznał radnych z zasadami głosowania obowiązującymi przy wyborze na
członków Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.
1. Rada Powiatu Krośnieńskiego wybiera ze swoje grona członków Zarządu Powiatu
Krośnieńskiego w głosowaniu tajnym.
2. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w liczbie 3 osób wybrana spośród
radnych.
3. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje Staroście Krośnieńskiemu.
4. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść: „Karta
do głosowania w wyborach na członów Zarządu Powiatu Krośnieńskiego” oraz
zamieszcza się w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska radnych zgłoszonych na
kandydatów na członków Zarządu Powiatu Krośnieńskiego. Obok każdego nazwiska z
lewej strony znajdują się kratki.
5. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna i rozdaje je radnym.
6. Karty opatrzone są pieczęcią: Rada Powiatu Krośnieńskiego, 66-600 Krosno Odrzańskie,
ul. Piastów 10B, tel. 068 383 02 18, fax. 383 02 36.
7. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” w kratce nad wyrazem TAK obok
trzech nazwisk kandydatów opowiadając się w ten sposób za wyborem tych kandydatów
na członków Zarządu Powiatu Krośnieńskiego..
8. Postawienie znaku „X” nad wyrazem NIE obok nazwiska kandydata oznacza głosowanie
przeciwko wyborowi tego kandydata.
9. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawi znaku „X” w kratce obok nazwiska
któregokolwiek z kandydatów jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru tego
kandydata.
10. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znaku „X” jednocześnie w kratce nad
wyrazem TAK jak i w kratce nad wyrazem NIE obok nazwiska któregokolwiek z
kandydatów jego głos uważa się za nieważny w stosunku do tego kandydata.
11. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy
obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej
wrzuca do niej kartę do głosowania.
12. Wybór członków Zarządu Powiatu następuje zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu Rady.
13. Za wybranego uważa się kandydata, jeżeli w głosowaniu uzyskał taką ilość głosów na
„TAK”, których liczba przewyższa liczbę głosów na „NIE”.
14. Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy wzięło w nim udział co najmniej 9 radnych.
15. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i
sporządza protokół.
16. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.
17. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
18. Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie uchwałę stwierdzającą wybór członków
Zarządu.
J. Kurzępa zapytał, czy radni akceptują przedstawione zasady głosowania. Poprosił o
zaakceptowanie zasad w drodze głosowania.
W wyniku głosowania zasady głosowania obowiązujące przy wyborze członków Zarządu
Powiatu Krośnieńskiego, zostały przyjęte jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poprosił Starostę o zgłoszenie kandydatów na
stanowiska członka Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.
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Starosta zgłosił Pana Sebastiana Bartczaka na stanowisko członka Zarządu Powiatu
Krośnieńskiego.
Starosta zgłosił Pana Grzegorza Świtalskiego na stanowisko członka Zarządu Powiatu
Krośnieńskiego.
Starosta zgłosił Pana Janusza Marciniaka na stanowisko członków Zarządu Powiatu
Krośnieńskiego.
J. Kurzępa zapytał, czy kandydat S. Bartczak wyraża zgodę na kandydowanie.
S. Bartczak wyraził zgodę na kandydowanie.
J. Kurzępa zapytał, czy kandydat G. Świtalski wyraża zgodę na kandydowanie.
G. Świtalski wyraził zgodę na kandydowanie.
J. Kurzępa zapytał, czy kandydat J. Marciniak wyraża zgodę na kandydowanie.
J. Marciniak wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i
przygotowanie kart do głosowania.
Następnie zarządził 10 minutową przerwę.
Po przerwie K. Barczuk rozdał karty do głosowania, zapytał, czy wszyscy radni otrzymali
karty do głosowania? Następnie poprosił o przystąpienie do głosowania. Po wywołaniu przez
Komisję Skrutacyjną radni wrzucali karty do urny.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący zarządził 10 minutowa przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
o przedstawienie wyników.
K. Barczuk odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w
głosowaniu w wyborach członków Zarządu Powiatu Krośnieńskiego. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Kandydat radny Sebastian Bartczak uzyskał wymaganą większość głosów – 9 głosów „za”
przy 4 głosach „przeciw” i 1 głosie „nie ważnym”.
Kandydat radny Grzegorz Świtalski uzyskał wymaganą większość głosów – 9 głosów „za”
przy 5 głosach „przeciw”,
Kandydat radny Janusz Marciniak uzyskał wymaganą większość głosów – 9 głosów „za” przy
4 głosach „przeciw” i 1 głosie „nie ważnym”.
Wobec następującego wyniku głosowania Barczuk stwierdził, że Rada
Krośnieńskiego dokonała wyboru członków Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Powiatu

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kurzępa odczytał uchwałę
stwierdzającą wybór członka Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Pana Sebastiana Bartczaka
Przewodniczący poddał przedmiotową uchwałę pod głosowanie.
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W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący J. Kurzępa odczytał uchwałę stwierdzającą wybór członka Zarządu Powiatu
Krośnieńskiego Pana Grzegorza Świtalskiego.
Przewodniczący poddał przedmiotową uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący J. Kurzępa odczytał uchwałę stwierdzającą wybór członka Zarządu Powiatu
Krośnieńskiego Pana Janusza Marciniaka.
Przewodniczący poddał przedmiotową uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 9
Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
powiatu Bartłomieja Bartczaka.
J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.
Ad.10
Zamknięcie obrad.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu, który stwierdził, że porządek obrad został
wyczerpany, po czym zamknął I sesję Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Obrady I sesji IV kadencji Rady Powiatu Krośnieńskiego zakończono o godz. 18.15.

Protokołował

Przemysław Balcerzak

Przewodniczący
Rady Powiatu Krośnieńskiego

Jacek Kurzępa
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