P R O T O K Ó Ł Nr II/2014
z II Sesji V kadencji Rady Powiatu Trzebnickiego odbytej w dniu 18 grudnia
2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1.
O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Powiatu Trzebnickiego, Mariusz
Szkaradziński otworzył obrady sesji. Przywitał gości i radnych.
Stwierdził prawomocność obrad, ustawowy stan radnych wynosi 21. Wg listy
obecności, nieobecna Jurzysta-Ziętek Marzanna.
Trzy osoby, które złożą ślubowanie na trwającej sesji –w miejsce radnych
którym wygasł mandat - podpisały listę obecności.
(Lista obecności załącznik nr 1)
Ad. 2
Ślubowanie radnych.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Alicję Justynę Leżoń do złożenia
ślubowania.
Alicja Justyna Leżoń odczytała rotę ślubowania - zgodnie z art.20 ust.1
ustawy o samorządzie powiatowym.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Daniela Piotra Buczaka.
Pan Daniel Piotr Buczak odczytał rotę ślubowania - zgodnie z art.20 ust.1
ustawy o samorządzie powiatowym.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Damiana Janusza Sułkowskiego.
Pan Damian Janusz Sułkowski odczytał rotę ślubowania - zgodnie z art.20
ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym.
Następnie Przewodniczący Rady powiedział, że wszyscy otrzymali porządek
obrad. Poprosił o przegłosowanie porządku obrad.
Przegłosowano – jednogłośnie.
Porządek brzmi:
1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnych.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Trzebnickiego.
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4. Informacja Starosty o pracach Zarządu i o wykonaniu uchwał Rady
Powiatu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na
2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Prusice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/234/2014 z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się
środki finansowe przekazane Powiatowi Trzebnickiemu przez Państwowy
Fundusz Osób Niepełnosprawnych na rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Trzebnickiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Trzebnickiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka zarządu (pierwszego).
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka zarządu (drugiego).
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka zarządu (trzeciego).
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu Trzebnickiego ( pierwszego).
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu Trzebnickiego ( drugiego).
15.Zamknięcie obrad.

Ad.3
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że protokół był dostępny, każdy
radny mógł się z nim zapoznać. Zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z
ostatniej sesji.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.4
Informacja Starosty o pracach Zarządu i o wykonaniu uchwał Rady Powiatu.
Starosta Robert Adach omówił temat.
Informacja w załączeniu.( Załącznik nr 2)
W trakcie referowania tematu Starosta Robert Adach poinformował, że
Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych Panią Sabiną Misiak, która awansowała i zgłosiła
się do Zarządu z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę. Podziękował Pani
Sabinie Misiak i przypomniał, że przez wiele lat składała wnioski do
regionalnego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a Powiat Trzebnicki
zawsze otrzymywał największe dofinansowanie. Omówił też inne formy
dofinansowania do budowy i remontów dróg z zewnętrznych źródeł.
Obecna na sali obrad Pani Sabina Misiak podziękowała wszystkim, z którymi
pracowała i współpracowała.
Podczas wystąpienia Starosty o godz. 14.20 na salę obrad przybyła radna
Marzanna Jurzysta-Ziętek.
Kworum 21 osób.
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2014
rok.
Poproszono Skarbnik Powiatu Panią Grażynę Cygan-Wołyńczyc o
omówienie projektu uchwały, która zreferowała uzasadnienie do uchwały.
Przewodniczący Rady Mariusz Szkaradziński otworzył dyskusję.
Radny Jerzy Trela zapytał, czy uchwała o dofinansowaniu na modernizację
była w trakcie modyfikowana, bo jeżeli otrzymano środki na wydatki
kwalifikowane i niekwalifikowane, to czy po podpisaniu umowy był
podpisany aneks do umowy? Czy wcześniej nie wiedziano o tym?
Skarbnik wyjaśniła, że wcześniej inwestycje były realizowane, a środki są
otrzymywane na zasadzie refundacji i w tej chwili są rozliczane. W związku
z tym ta wielkość kwalifikowanych i niekwalifikowanych dostosowana jest
do umowy.
Radny Jerzy Trela zaproponował zmienić zapis § 4 na: wykonanie uchwały
powierza się Zarządowi Powiatu Trzebnickiego zamiast w Trzebnicy.
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Więcej głosów w dyskusji nie było.
Przystąpiono do głosowania:
Głosy:
-za
21
-przeciw
0
-wstrzymało się 0
Uchwała nr II/2/2014 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 18 grudnia 2014
roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2014 rok, została
podjęta.
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Prusice.
Projekt uchwały omówił Starosta Robert Adach. Powiedział, że przekazanie
środków Gminie wynika z podpisania umowy na projekt ścieżki rowerowe,
celem zapłacenia wykonawcy.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Jerzy Trela zapytał, czy w umowie był zapis, że prace nad projektem
zakończyć się mają pozwoleniem na budowę?
Starosta Robert Adach stwierdził, że umowę tę podpisała też Gmina
Trzebnica i z tego co pamięta to zapis taki był.
Radny Jerzy Trela – czy jest pozwolenie na budowę?
Starosta Robert Adach – to jest pytanie do Lidera. Powiat przekazuje środki, a
Lider, jeśli zgodnie z umową będzie mógł przekazać te środki, to je wypłaci.
Radny Jerzy Trela – a Pan nie sprawdził?
Starosta Robert Adach- ja za to nie odpowiadam. My jesteśmy partnerami.
Lider ponosi pełną odpowiedzialność.
Radny Jerzy Trela- a jeżeli będą kary umowne naliczone za nieterminowość
wykonania umowy?
Starosta Robert Adach – przez gminę Prusice.
Radny Jerzy Trela – tak, przez Lidera; to wtedy środki z budżetu Powiatu
będą na koncie budżetu Gminy Prusice. Tak?
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Robert Adach – zgodnie z zapisami umowy.
Radny Jerzy Trela – bo pozwolenia na budowę jeszcze nie ma.
Robert Adach - tak, ale to Pan wie jako pracownik gminy. Z tego co wiem,
ze względu na opieszałość Gminy Trzebnica projekt się przedłużył.
Radny Jerzy Trela – nie na opieszałość, tylko wykonawca nie wykonał
wszystkich prac, nie uzyskał pozwolenia, więc nie płacimy…
Starosta Robert Adach – ale z tego co wiem, wykonawca…. Ja za to nie
odpowiadam. My jako Powiat dajemy środki, a Lider ma zgodnie z umową
wypłacić …
Radny Jerzy Trela- czyli Lider może nie wypłacić tych środków ..
Starosta Robert Adach - może jeśli uzna, że wykonawca nie spełnił zapisów
umowy .
Radny Janusz Szydłowski - czy dokumentacja jest już gotowa?
Starosta Robert Adach - My dzisiaj zabezpieczamy środki ze względu na to,
że zbliża się koniec roku. Przekazujemy dla Lidera, który wypłaci, jeśli
zgodnie z umową będzie mógł wypłacić.
Więcej głosów w dyskusji nie było.
Przystąpiono do głosowania:
Głosy:
-za
16
-przeciw
0
-wstrzymało się 5
Uchwała nr II/3/2014 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 18 grudnia
2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Prusice, została
podjęta.
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/234/2014 z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe
przekazane Powiatowi Trzebnickiemu przez Państwowy Fundusz Osób
Niepełnosprawnych na rok 2014.
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Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Cygan-Wołyńczyc,
zreferowała uzasadnienie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było.
Przystąpiono do głosowania:
Głosy:
-za
21
-przeciw
0
-wstrzymało się 0
Uchwała nr II/4/2014 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 18 grudnia
2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/234/2014 z dnia 26 lutego
2014 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe
przekazane Powiatowi Trzebnickiemu przez Państwowy Fundusz Osób
Niepełnosprawnych na rok 2014, została podjęta.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Trzebnickiego.
Przewodniczący Rady Mariusz Szkaradziński powiedział, że wybór starosty
odbywa się w głosowaniu tajnym i dlatego należy wybrać komisję
skrutacyjną. Poprosił o zgłaszanie kandydatur.
Radny Adam Gubernat zgłosił Sławomira Zarentowicza, który wyraził zgodę
na kandydowanie.
Następnie radny Adam Gubernat zgłosił Henryka Cymermana. Na pytanie
Przewodniczącego rady, czy wyraża zgodę- Henryk Cymerman oświadczył:
tak wyrażam zgodę.
Radny Daniek Buczak zgłosił kandydatury: Jerzego Treli, Bogusława
Rubaszewskiego i Sławomira Węgrzynowicza.
Przewodniczący Rady podziękował i powiedział, że zamyka listę, po czym
zapytał, czy wszyscy wyrażają zgodę, ale radny Adam Gubernat zgłosił
kolejnego kandydata do komisji skrutacyjnej - Jana Zdziarskiego.
Przewodniczący Rady oświadczył, że lista została zamknięta.
Na sali powstał szum.
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Przewodniczący Rady zapytał – czy ktoś chce zgłosić jeszcze kandydatów do
komisji skrutacyjnej.
Z sali, ktoś z radnych zapytał – „zgoda była wyrażona?, ja nie słyszałem”
Radny Daniel Buczak zgłosił Janusza Szydłowskiego.
Przewodniczący Rady, powiedział: przegłosujmy skład i zapytał kto jest za
przyjęciem takiego składu, proszę o podniesienie ręki.
W głosowaniu radni jednogłośnie zaakceptowali skład komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady podsumowując poinformował, że w skład komisji
skrutacyjnej wchodzą: Sławomir Zarentowicz, Henryk Cymerman, Jerzy
Trela, Bogusław Rubaszewski, Sławomir Węgrzynowicz, Jan Zdziarski i
Janusz Szydłowski.
Radny Daniel Buczak powiedział, aby przez podjęciem pracy zapytać
członków komisji, czy wyrażają zgodę.
Przewodniczący Rady zapytał, czy wszystkie osoby wyrażają zgodę …
Z sali padło – „po nazwisku …”
Ktoś z radnych zapytał , czy można pytać o zgodę po wyborze komisji, chyba
należało zrobić to wcześniej.
Przewodniczący Rady – chcemy się upewnić, czy wszyscy wyrazili zgodę?
Zapraszam tych, którzy wyrazili zgodę do procedowania.
Z sali padło – „panie przewodniczący, proszę zapytać po kolei.”
Przewodniczący Rady pytał:
-Pan Zarentowicz wyraża zgodę? – „tak”
-Pan Cymerman – „wyrażam”
-Pan Trela – „wyrażam zgodę”
-Pan Rubaszewski – „wyrażam”
-Pan Węgrzynowicz- „wyrażam zgodę”
-Pan Szydłowski – „tak”
-Pan Zdziarski – „tak wyrażam”.
Przewodniczący Rady zaprosił członków komisji skrutacyjnej do pracy.
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Barbara Czternastek wydała członkom komisji skrutacyjnej 21 czystych kart
do głosowania oraz blankiet protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Starostę.
Radny Daniel Buczak w imieniu dwóch komitetów wyborczych: Komitetu
Wyborczego Marka Długozimy Skuteczni dla Rozwoju i Komitetu Prawa i
Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę Waldemara Wysockiego. Powiedział,
że Waldemar Wysocki ma bogate doświadczenie pracy w samorządzie . Był
radnym Powiatu Trzebnickiego I, IV i V Kadencji . Pełni funkcję prezesa
spółdzielni mieszkaniowej w Żmigrodzie. Był założycielem Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych Rodzin i Przyjaciół. Jest nauczycielem w Zespole
Szkól Specjalnych w Żmigrodzie . Z wykształcenia jest matematykiem .
Skończył studia podyplomowe z matematyki i informatyki na Uniwersytecie
Wrocławskim. Skończył budowę Dróg i Mostów.
Następnie radny Damian Sułkowski w imieniu koalicji: Platformy
Obywatelskiej i „Razem w Powiecie” zaproponował na starostę Roberta
Adacha.
Przewodniczący Rady zapytał kandydatów na starostę czy wyrażają zgodę?
Waldemar Wysocki – „wyrażam zgodę”.
Robert Adach - „wyrażam zgodę”.
Przewodniczący Rady zapytał, czy komisja skrutacyjna się ukonstytuowała.
Czy jest przewodniczący komisji?
Radny Jerzy Trela (przewodniczący komisji skrutacyjnej) zabrał głos i
powiedział, że radni otrzymają karty w nazwiskami w kolejności
alfabetycznej. Po otrzymaniu kart do głosowania należy postawić jeden znak:
krzyżyk lub X w jednej z kratek. Można postawić „za” lub „przeciw” lub
„wstrzymać się”. Jeżeli ktoś nie będzie brał udziału w głosowaniu to przed
oddaniem karty należy wstać i powiedzieć, że nie będzie brał udziału w
głosowaniu, bo trzeba to zaprotokołować. Jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać
z kabiny, to jest przygotowana. Postawienie dwóch znaków lub krzyżyków
powoduje, że głos jest nieważny, jak również nie postawienie żadnego znaku.
W tym miejscu z sali padło: „ale listy nie zamknięto”.
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Przewodniczący Rady Mariusz Szkaradziński zapytał, czy ktoś jeszcze chce
zgłosić kandydata?
Cisza.
Przewodniczący Rady powiedział : jeżeli nie ma więcej kandydatów na
starostę, zamykam listę kandydatów i przekazuję komisji dalsze prace.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do prac. Wypełniono karty. Rozdano
radnym, którzy wrzucali je do urny wyborczej. Jerzy Trela zapytał, czy
wszyscy oddali karty. Głosy zliczono. Po czym przewodniczący komisji
skrutacyjnej, radny Jerzy Trela, odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej dla
wyboru Starosty Powiatu Trzebnickiego. ( W załączeniu.)
Starostą Trzebnickim został Waldemar Wysocki.
głosami: za- 11; przeciw -10.
Uchwała nr II/5/2014 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 18 grudnia 2014
roku w sprawie wyboru Starosty Powiatu Trzebnickiego , została podjęta.
Głos został oddany Staroście Waldemarowi Wysockiemu, który powiedział:
Panie przewodniczący, wysoka rado, Panie i Panowie. To ogromny honor i
zaszczyt stać w tym miejscu. Dziękuję bardzo za zaufanie jakim mnie
obdarzyliście, radnym z komitetu Marka Długozimy oraz radnym z Prawa i
Sprawiedliwości. Osobiście dziękuję bardzo Panu burmistrzowi Markowi
Długozimie. Osobiście dziękuję bardzo również posłowi na Sejm
Rzeczypospolitej z Prawa i Sprawiedliwości Panu Piotrowi Babiarzowi. Będę
słuchał mieszkańców Powiatu Trzebnickiego, razem z nimi zmieniał Powiat
Trzebnicki na lepsze. Będę konstruktywnie współpracował ze wszystkim
radnymi niezależnie od barw politycznych, dla dobra wszystkich
mieszkańców Powiatu Trzebnickiego i wszystkich radnych zapraszam do tej
współpracy. Od dziś jestem Starostą każdego mieszkańca Powiatu
Trzebnickiego, każdej i każdego z Was. Liczę na owocną współpracę
wszystkich radnych niezależnie od barw politycznych i już dzisiaj zapraszam
wszystkich do współpracy. Wszyscy razem mamy służyć dla dobra
mieszkańców naszego Powiatu. Będę prowadził zrównoważony rozwój
wszystkich gmin Powiatu Trzebnickiego, środki równomiernie rozłożę na
wszystkie gminy. Na koniec chciałbym podziękować swojej rodzinie za
pomoc i nieocenione wsparcie. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady podziękował Staroście . Powiedział, że zanim
przejdziemy do następnego punktu chce zapytać, czy komisja skrutacyjna
chce nadal pracować w obecnym składzie dla wyboru wicestarosty Powiatu
Trzebnickiego.
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Wszyscy radni wchodzący w skład komisji skrutacyjnej dla wyboru Starosty
zrezygnowali z prac w komisji.
W tym miejscu radny Robert Adach poprosił o przerwę techniczną.
Przewodniczący Rady powiedział, że jeśli chodzi o przerwę to należy ją
przegłosować. Wpłynął wniosek formalny radnego Roberta Adacha.
Radny Daniel Buczak wniósł o odrzucenie wniosku o przerwę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Roberta Adacha o
ogłoszenie przerwy:
Glosy : - za 11
- przeciw 10
Przewodniczący Rady ogłosił, że wniosek został odrzucony.
Z sali chórem : „Jak odrzucony?”
Przewodniczący ponownie poddał pod głosowanie wniosek, „kto jest za tym,
aby nastąpiła przerwa”:
Głosy:
- za 11
- przeciw 10
Przewodniczący Rady: Przepraszam. Zarządzam 10 min przerwy –
godz. 15.10 do godz. 15.20.

Po przerwie.
Przewodniczący Rady ogłosił: wznawiam obrady sesji, przechodzimy do
następnego …..
Radny Robert Adach zabrał głos i powiedział - „zgłaszam wniosek formalny
o przejrzenie jeszcze raz głosów przez Komisję Skrutacyjną ze względu na
podejrzenie sfałszowania, co najmniej jednego głosu. Wymazania kratki….
Przewodniczący Rady przerwał wypowiedź mówiąc- myślę, że Komisja
Skrutacyjna pracowała, wszystko jest w jak najlepszym porządku …
Robert Adach – „Ale chciałbym żeby komisja skrutacyjna jeszcze raz
przejrzała wszystkie głosy ze względu zastosowanie długopisu wymazującego
i podrobienie głosu. Taki wniosek składam i ... To jest bardzo ważne
głosowanie Panie przewodniczący i nic w tym złego, żeby komisja
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skrutacyjna jeszcze raz przejrzała te głosy. Chyba, że ktoś z jakiś powodów
chce żeby te głosy …
Głos zabrał Daniel Buczak i powiedział, że skład komisji skrutacyjnej
wchodzili przedstawiciele wszystkich klubów i każdy z członków komisji
przeglądał te karty do głosowania i potwierdził to własnym podpisem, że
wybory zostały ..
Robert Adach przerwał: „Podczas dziesięciominutowej przerwy powziąłem
informację, że mogło dojść do takiej sytuacji, że został zastosowany
długopis, który zmazuje głos i jedna karta jest co najmniej nieważna, bo
został skreślony dwukrotnie krzyżyk przy nazwisku. Z tym, że przy jednym
nazwisku został zmazany. Ze względu na to, że to jest bardzo ważne
głosowanie, nic nie stoi na przeszkodzie, chyba, że Państwo macie coś do
ukrycia, przejrzeć jeszcze raz głosy .
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej.
Jerzy Trela zabrał głos i powiedział, że jako przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej stwierdza, że żaden głos nie został sfałszowany. Karty do
glosowania były zaparafowane z tyłu przez dwie osoby, nie było możliwości
aby podmienić kartę. Urna była sprawdzona, była pusta. Po wyciągnięciu
kart wszyscy siedzieli, karty były przeliczone. Nie było takiej możliwości
aby ktokolwiek, dopisał cokolwiek na karcie.
Radna Magdalena Szymczuk zapytała „Pan uważa, że ktoś z komisji
skrutacyjnej to zrobił?”
Robert Adach – „nie, ja tak nie uważam, ja uważam, że jedna karta do
głosowania, zostały postawione dwa …”
Przewodniczący Rady przerwał wypowiedź i powiedział, że kończąc spór
przechodzimy do kolejnego punktu obrad, myślę że wszystko było jak należy,
że …
Robert Adach- wtrącił Panie Przewodniczący …
Przewodniczący Rady kontynuował - że wszyscy członkowie komisji
skrutacyjnej pracowali jak należy. Myślę, że każdy z nas mógł obserwować…
Robert Adach - Panie Przewodniczący wnoszę o techniczną przerwę.
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Przewodniczący Rady Mariusz Szkaradziński - nie wyrażam zgody,
przechodzimy do ..
Robert Adach – ale to jest wniosek formalny ..
Mariusz Szkaradziński -przechodzimy do kolejnego punktu obrad…
Robert Adach -ale proszę przegłosować wniosek formalny..
Przewodniczący Rady Mariusz Szkaradziński - przechodzimy do kolejnego
punktu obrad..
Robert Adach - proszę przegłosować wniosek formalny ..
Radny Jan Hurkot – Proszę państwa trzeba umieć wygrywać i przegrywać.
Musisz czasami zachowywać się ja mężczyzna. Mam wrażenie, że teraz nie
….
Przewodniczący Rady Mariusz Szkaradziński - przechodzimy do kolejnego
punktu obrad..
Robert Adach - proszę przegłosować punkt zgodnie ze statutem…
Przewodniczący Rady – pozwolę sobie zasięgnąć opinii prawnej.
Po czym zapytał: jak brzmi wniosek?
Robert Adach wnoszę o zwołanie technicznej przerwy pięciominutowej.
Przewodniczący Rady - tak brzmi wniosek ...przed chwilą był inny wniosek
o policzenie głosów, w tej chwili jest wniosek o zarządzenie przerwy. Proszę
sprecyzować o co chodzi.
Robert Adach – powinien Pan przegłosować dwa wnioski: pierwszy wniosek
o ponowne zbadanie kart do głosowania, czy nie zaszło sfałszowania i drugi
wniosek o techniczna przerwę.
Przewodniczący Rady myślę.. jeszcze raz wrócę do…
Na sali szum …
Przewodniczący Rady uważam, że Starosta został wybrany i nie ma do
czego wracać.
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Robert Adach - Panie Przewodniczący, jeśli Pan nie przegłosuje tego punktu
to ta sesja będzie stała pod znakiem zapytania, ze względu na nie
uwzględnienie wniosku formalnego
Głosy z sali – proszę prowadzić sesję …
Przewodniczący Rady- przechodzimy do kolejnego punktu obrad: podjęcie
uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Trzebnickiego.
Robert Adach - ale proszę przegłosować wnioski formalne, jeśli Pan
przegłosuje i przegramy to się do tego dostosujemy
Radny Jan Hurkot - Robert zachowuj się jak człowiek honoru. To jest
szukanie dziury ..
Robert Adach - Panie Przewodniczący, proszę o nie granie na emocjach,
każdy radny ma prawo wnioskować, to co jest zgodne ze Statutem i zgodne ze
Statutem jest wnioskowanie formalne o przerwę i jeśli państwo nie zgadzacie
się z tym wnioskiem to radni przegłosują, że tej przerwy ani ponownego
przeliczenia głosów nie będzie.
Radny Jerzy Trela - proszę Państwa komisja skrutacyjna pracowała, zostały
przeliczone wszystkie głosy, nie stwierdziła żadnych …
Robert Adach powziąłem informację, która stawia pod znakiem zapytania…
Mówią razem ..
Z sali to do prokuratury
Robert Adach - aby przegłosować dwa wnioski …
Jerzy Trela – w tej chwili Pan zarzuca, że Komisja Skrutacyjna coś dopisała
tak ?
Robert Adach - tak nie powiedziałem
Jerzy Trela - skoro mówi Pan, że ktoś dopisał w drugi znak…
Robert Adach twierdzę, że jeden głos został oddany w dwóch kratkach, z tym
że jeden został zamazany …
Jerzy Trela - Jak w dwóch kartach? W dwóch kratkach?
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Robert Adach – tak
Wiele osób mówi jednocześnie – nie można zaprotokołować.
Przewodniczący Rady oświadczył - przechodzimy do punktu:
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wicestarosty Powiatu Trzebnickiego.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej.
Radny Daniel Buczak zgłosił kandydaturę Magdaleny Szymczuk, która
wyraziła zgodę i kandydaturę Sławomira Węgrzynowicza – także wyraził
zgodę.
Radny Damian Sułkowski zgłosił kandydaturę Jana Zdziarskiego – wyraził
zgodę.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne kandydatury.
Nie było .
Przewodniczący oświadczył, że zamyka listę osób do komisji skrutacyjnej.
Zaprosił komisję do pracy. Powiedział, że przystępujemy do przegłosowania
składu komisji skrutacyjnej. Zapytał, kto jest za przyjęciem tych osób do
Komisji Skrutacyjnej, proszę o podniesienie ręki …
W tym momencie radny Robert Adach zgłosił – Panie Przewodniczący mamy
wątpliwości co do legalności tego co się dzieje i dlatego, że nie uwzględnił
Pan wniosku zgodnie ze Statutem, dlatego jesteśmy zmuszeni opuścić salę.
Nie będziemy uczestniczyć w tej farsie, bo Pan nie uwzględnia wniosku
zgodnie ze Statutem.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni z Platformy Obywatelskiej i Razem
w Powiecie zasiadali komisji skrutacyjnej i także biorą odpowiedzialność za
to …..
Radni opuszczają salę obrad: Robert Adach, Henryk Cymerman, Adam
Gubernat, Marzanna Jurzysta-Ziętek, Alicja Leżoń, Małgorzata Matusiak,
Paweł Oleś, Damian Sulkowski, Sławomir Zarentowicz, Jan Zdziarski.
Na sali szum – trudno zaprotokołować wypowiedzi.

14

Przewodniczący Rady powiedział, że należy sprawdzić, czy jest kworum.
Na sali obrad zostało 11 radnych – ustawowe kworum zachowane.
Przewodniczący Rady ogłosił, że kworum jest zachowane, powiedział, że
sesja jest kontynuowana. Poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji
Skrutacyjnej.
Radny Daniel Buczak ponownie zgłosił kandydatury Magdaleny Szymczuk i
Sławomira Węgrzynowicza- oboje wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady Mariusz Szkaradziński zgłosił kandydaturę Sławomira
Błażewskiego- który nie wyraził zgody, dlatego Mariusz Szkaradziński
zgłosił Bogusława Rubaszewskiego- wyraził zgodę.
Przewodniczący poddał po głosowanie skład komisji w składzie: Magdaleny
Szymczuk, Sławomira Węgrzynowicza i Bogusława Rubaszewskiego.
Głosy :
-za
10
-przeciw
0
- wstrzymało się 1
Przewodniczący Rady zaprosił Komisję do prac na wybory wicestarosty
Powiatu Trzebnickiego.
Barbara Czternastek wydała komisji 11 kart do głosowania (na sali obecnych
było 11 radnych) oraz blankiet protokołu .
Na chwilkę na salę obrad wrócił radny Robert Adach i usiadł przy radnym
Sławomirze Błażewskim, coś do niego mówiąc, dlatego Przewodniczący
zapytał, czy radny Robert Adach będzie brał udział w głosowaniu?
Robert Adach odpowiedział, że „nie” i wyszedł.
Głos zabrała Magdalena Szymczuk. Powiedziała, że komisja się
ukonstytuowała, można rozpocząć procedurę wyborów.
Przewodniczący Rady powiedział, aby zgłaszać kandydatów na wicestarostę
ale po przypomnieniu przez radcę prawnego, że kandydata na wicestarostę
zgłasza Starosta, zapytał starostę o kandydata .
Starosta Waldemar Wysocki zgłosił na Wicestarostę kandydaturę Jerzego
Treli, który wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady poprosił komisję skrutacyjną o rozpoczęcie procedury
głosownia. Komisja wypełniała karty do głosowania. Rozdała je radnym.
15

Pokazano, że urna jest pusta. Radni wrzucali karty do urny. Po policzeniu
głosów Magdalena Szymczuk odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej
powołanej na sesji Rady Powiatu Trzebnickiego w dniu 18 grudnia 2014 r.
dla wyboru Wicestarosty Powiatu Trzebnickiego . (Protokół w załączeniu).
Wicestarostą Powiatu Trzebnickiego został Jerzy Trela.
Głosami: za – 10; przy jednym wstrzymującym się.
Uchwała nr II/6/2014 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 18 grudnia
2014 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Trzebnickiego , została
podjęta.
Wicestarosta Jerzy Trela podziękował za zaufanie. Powiedział, że na pewno
swoją pracą udowodni, że wszystko to co mówił, będzie funkcjonować w
Powiecie. Będzie pracował tak, by nie dzielić ale łączyć. Razem z Panem
Starosta będą współpracować ze wszystkimi gminami.
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka zarządu (pierwszego)
Przewodniczący Rady zapytał, czy komisja skrutacyjna wyraża zgodę na
dalsze procedowanie? Wyrazili zgodę.
Przewodniczący pytał - czy Rada wyraża zgodę na to, by komisja skrutacyjna
w obecnym składzie procedowała nadal?
Głosowanie: za-10; przy jednym wstrzymującym się.
Przewodniczący Mariusz Szkaradziński poprosił o zgłoszenie kandydatury.
Starosta Waldemar Wysocki zgłosił na członka Zarządu Powiatu
Trzebnickiego Pana Janusza Szydłowskiego. Powiedział m.in., że Janusz
Szydłowski jest doświadczonym, wieloletnim samorządowcem.
Przewodniczący zapytał, czy Janusz Szydłowski wyraża zgodę na
kandydowanie.
Janusz Szydłowski wyraził zgodę.
Barbara Czternastek wydała komisji skrutacyjnej 11 kart do głosowania i
blankiet protokołu.
Komisja wypełniała karty do głosowania. Rozdała je radnym. Pokazano, że
urna jest pusta. Radni wrzucali karty do urny.
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Po głosowaniu Magdalena Szymczuk odczytała Protokół Komisji
Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Powiatu Trzebnickiego w dniu 18
grudnia 2014 r. dla wyboru członka Zarządu Powiatu Trzebnickiego .
(Protokół w załączeniu).
Członkiem Zarządu został Janusz Szydłowski.
Głosy: -za 10; przy jednym wstrzymującym się.
Uchwała nr II/7/2014 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 18 grudnia
2014 roku w sprawie wyboru członka zarządu , została podjęta.
Janusz Szydłowski podziękował.
Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka zarządu (drugiego)
Starosta Waldemar Wysocki na drugiego członka zarządu zgłosił
kandydaturę Jana Hurkota. Powiedział, że jest to były burmistrz, wieloletni
samorządowiec. Za kadencji Jana Hurkota Prusice stały się miastem.
Przewodniczący zapytał, czy Jan Hurkot wyraża zgodę na kandydowanie.
Jan Hurkot wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady zapytał, czy komisja skrutacyjna wyraża zgodę na
dalsze procedowanie? Wyrazili zgodę.
Przewodniczący pytał - czy Rada wyraża zgodę na to by komisja skrutacyjna
w obecnym składzie procedowała nadal?
Głosowanie: za- 10 ; przy jednym wstrzymującym się.
Barbara Czternastek wydała komisji skrutacyjnej 11 kart do głosowania i
blankiet protokołu.
Komisja wypełniała karty do głosowania. Rozdała je radnym. Pokazano, że
urna jest pusta. Radni wrzucali karty do urny.
Po głosowaniu Magdalena Szymczuk odczytała Protokół Komisji
Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Powiatu Trzebnickiego w dniu 18
grudnia 2014 r. dla wyboru członka Zarządu Powiatu Trzebnickiego .
(Protokół w załączeniu).
Członkiem Zarządu został Jan Hurkot.
Głosy: -za 10; przy jednym wstrzymującym się.
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Uchwała nr II/8/2014 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 18 grudnia
2014 roku w sprawie wyboru członka zarządu , została podjęta.
Jan Hurkot podziękował.
Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka zarządu. (trzeciego.)
Starosta Waldemar Wysocki na kolejnego członka zarządu zgłosił
kandydaturę Daniela Buczaka. Powiedział, że jest to doświadczony
samorządowiec. Pracuje w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.
Przewodniczący zapytał, czy Daniel Buczak wyraża zgodę na
kandydowanie.
Daniel Buczak wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady zapytał, czy komisja skrutacyjna wyraża zgodę na
dalszą pracę przy wyborze kolejnego członka zarządu? Wyrazili zgodę.
Przewodniczący pytał - czy Rada wyraża zgodę na to, by komisja skrutacyjna
w obecnym składzie procedowała nadal?
Głosowanie: za- 10 ; przy jednym wstrzymującym się.
Barbara Czternastek wydała komisji skrutacyjnej 11 kart do głosowania i
blankiet protokołu.
Komisja wypełniała karty do głosowania. Rozdała je radnym. Pokazano, że
urna jest pusta. Radni wrzucali karty do urny.
Po głosowaniu Magdalena Szymczuk odczytała Protokół Komisji
Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Powiatu Trzebnickiego w dniu 18
grudnia 2014 r. dla wyboru członka Zarządu Powiatu Trzebnickiego .
(Protokół w załączeniu).
Członkiem Zarządu został Daniel Buczak.
Głosy: -za 9; przy jednym wstrzymującym się. Jeden głos nieważny.
Uchwała nr II/9/2014 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 18 grudnia 2014
roku w sprawie wyboru członka zarządu , została podjęta.
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Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Trzebnickiego ( pierwszego).
Przewodniczący Rady ogłosił, że jeszcze przed przystąpieniem do
głosowania zgłasza poprawkę do projektu uchwały, który radni otrzymali. W
§ 1 projektu uchwały było: „Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego
Przewodniczącym Rady Powiatu Trzebnickiego został wybrany …” należy
zmienić na : „W wyniku głosowania tajnego na Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu Trzebnickiego wybiera się ……”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę do
projektu uchwały.
Przyjęto jednogłośnie; 11 za.
Przewodniczący Rady Mariusz Szkaradziński powiedział , że jeszcze należy
wybrać wiceprzewodniczących Rady Powiatu Trzebnickiego i w związku z
tym prosi o zgłaszanie kandydatur.
Radny Daniel Buczak zgłosił kandydaturę Magdaleny Szymczuk, która
oświadczyła, że wyraża zgodę.
Przewodniczący zapytał o inne kandydatury.
Nie było.
Przewodniczący zamknął listę kandydatów. Po czym powiedział, że należy
powołać komisję skrutacyjną. Poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji
skrutacyjnej.
Radny Daniel Buczak zgłosił kandydatury Sławomira Węgrzynowiczawyraził zgodę; i Bogusława Rubaszewskiego – wyraził zgodę . Daniel
Buczak zapytał, czy muszą być trzy osoby w komisji skrutacyjnej- radca
prawny powiedziała, że nie musi być trzech osób – Daniel Buczak
zaproponował, aby zamknąć listę członków komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący zapytał, czy są inne propozycje.
Nie było.
Przewodniczący zamknął listę i poddał pod głosowanie skład komisji
skrutacyjnej: Sławomir Węgrzynowicz i Bogusław Rubaszewski.
Głosy: -za 10; przy jednym wstrzymującym się.
Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy.
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Barbara Czternastek wydała komisji skrutacyjnej 11 kart do głosowania i
blankiet protokołu.
Wypełniono karty, rozdano radnym. Urna była pusta. Po głosowaniu komisja
przeliczyła głosy i sporządziła protokół.
Następnie Sławomir Węgrzynowicz odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej
powołanej na sesji Rady Powiatu Trzebnickiego w dniu 18 grudnia 2014 r.
dla wyboru wiceprzewodniczącego Powiatu Trzebnickiego .
(Protokół w załączeniu).
Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Trzebnickiego została Magdalena
Szymczuk.
Głosy: za- 9; przy jednym wstrzymującym się. Jeden głos nieważny.
Uchwała nr II/10/2014 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 18 grudnia
2014 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Trzebnickiego, została podjęta.
Magdalena Szymczuk podziękowała.
Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Trzebnickiego.(drugiego.)
Przewodniczący Rady zapytał, czy członkowie komisji skrutacyjnej wyrażają
zgodę na dalszą pracę komisji. Wyrazili zgodę.
Przewodniczący zapytał, czy rada wyraża zgodę na prace komisji
skrutacyjnej w tym składzie.
Głosy: za- 10; przy jednym wstrzymującym się.
Przewodniczący Rady zgłosił poprawkę do projektu uchwały, który radni
otrzymali. W § 1 projektu uchwały należy wpisać : „W wyniku głosowania
tajnego na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego wybiera się
……”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę do
projektu uchwały.
Przyjęto jednogłośnie; 11 za.
Przewodniczący Rady Mariusz Szkaradziński poprosił o zgłaszanie
kandydatur.
Radny Daniel Buczak zgłosił kandydaturę Łukasza Budasa, który oświadczył,
że wyraża zgodę.
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Przewodniczący zapytał o inne kandydatury.
Nie było.
Przewodniczący Rady zamknął listę i powiedział, że komisja skrutacyjna
rozpoczyna pracę.
Barbara Czternastek wydała członkom komisji skrutacyjnej 11 kart do
głosowania oraz blankiet protokołu.
Wypełniono karty, rozdano radnym. Urna była pusta. Po głosowaniu komisja
przeliczyła głosy i sporządziła protokół.
Następnie Sławomir Węgrzynowicz odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej
powołanej na sesji Rady Powiatu Trzebnickiego w dniu 18 grudnia 2014 r.
dla wyboru wiceprzewodniczącego Powiatu Trzebnickiego .
(Protokół w załączeniu).
Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Trzebnickiego został Łukasz
Budas
Głosy: za- 10. Jeden głos nieważny.
Uchwała nr II/11/2014 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 18 grudnia
2014 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Trzebnickiego, została podjęta.
W tym miejscu Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku
złożenia oświadczeń majątkowych .
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek Zarządu
Powiatu Trzebnickiego o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Bedzie to III sesja
Rady Powiatu Trzebnickiego i Przewodniczący wyznacza termin na 23
grudnia na godz. 9.00. w sali konferencyjnej Starosta przy ul. Leśnej 1 .
(Obecnym na sali radnym zostały rozdane materiały na sesję.)
Przewodniczący dodał, że do radnych nieobecnych na sesji materiały zostaną
wysłane drogą elektroniczną i zostaną powiadomieni telefonicznie.
Głos zabrał wicestarosta Jerzy Trela i powiedział- Szanowni Państwo, w
związku z tym, że Pan radny oskarżył komisję skrutacyjną o sfałszowanie
wyborów, że są jakieś niejasności chcemy, żeby wszystkie karty do
głosowania zostały zapakowane, zalakowane i zabezpieczone, aby nie było
podejrzeń, że komisja skrutacyjna coś „majstrowała” lub jakieś osoby trzecie.
Propozycja jest taka, aby wszyscy radni z komisji skrutacyjnej podpisali się
na kopertach zabezpieczających.
Barbara Czternastek dodała, że oryginalny protokół komisji skrutacyjnej
zabiera do dokumentów sesyjnych, ponieważ protokół komisji skrutacyjnej
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jest załącznikiem do Protokołu z sesji. W kopercie zostanie kserokopia
protokołu komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby podpisy na kopercie, w którą
włożone są karty do głosowania złożyć podpisy jeszcze podczas trwającej
sesji.
Koperta z kartami do głosowania zabezpieczona bezbarwną taśmą do
zaklejania i pieczęciami. Została włożona do drugiej większej koperty i
składano podpisy i pieczętowano.
Na salę obrad przybył Robert Adach i zwracając się do Przewodniczącego
Rady powiedział: Panie Przewodniczący, ja jeszcze mam taką uwagę. Ze
względu na to, że moim zdaniem niezgodnie ze Statutem nie pozwolił nam
Pan sprawdzić głosów, nie dopuścił Pan do głosowania zawnioskowałem o
zabezpieczenie tych głosów przez odpowiednie organy i za chwilę te głosy
zostaną zabezpieczone, bo istnieje prawdopodobieństwo, że co najmniej
jeden głos został sfałszowany. Niestety Komisja Skrutacyjna w wyniku Pana
błędnej decyzji, nie dopuszczenia do głosowania ani też ... nie została
dopuszczona do sprawdzenia tych głosów, dlatego musimy sprawdzić, czy te
wybory nie zostały sfałszowane.
Radny Jan Hurkot – czyli podważanie kompetencji komisji skrutacyjnej.
Siedem osób liczyło.
Robert Adach – istnieje ryzyko, że jeden z głosów, krzyżyk został postawiony
w kratce, po czym został wymazany i w tym kontekście komisja nie badając
szczegółowo nie mogła tego stwierdzić. Oczywiście liczę na to, że takiej
sytuacji nie było, ale ze względu na podejrzenie i różne działania różnych
osób ale też kolegów, którzy na górze zeznali, że coś innego się stało istnieje
podejrzenie, że zostało sfałszowane.
Jan Hurkot zapytał, czy są kamery w sali obrad.
Robert Adach – jest jedna kamera.
Starosta Waldemar Wysocki powiedział, że jutro na 7.30 mają być
przygotowane nagrania.
W tej chwili wszyscy radni i goście mówią jednocześnie bardzo trudno
zaprotokołować wypowiedzi.
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Starosta Waldemar Wysocki zaproponował, aby kopertę zabezpieczoną
zamknąć w Biurze Rady.
Barbra Czternastek oświadczyła, że szafa pancerna znajduje się w biurze
sekretarza.
Przewodniczący Rady zapytał, czy wszyscy radni podpisali się na kopercie, w
której znajdują się karty do głosowana nad wyborem starosty.
Na sali panuje rejwach.
Przewodniczący Rady stwierdził , że w związku z tym, że wszyscy radni
podpisali kopertę – ogłosił zamkniecie sesji.
Ad.15
Zamknięcie obrad.
"Zamykam obrady II sesji Rady Powiatu Trzebnickiego " ogłosił o godz17.00
Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Szkaradziński.
Protokołowała:
Barbara Czternastek
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