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BR. 0002.3.13.2014 
 

PROTOKÓŁ  NR  I / 2014 

z  I sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 1 grudnia 2014 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. I/1/2014 - w sprawie ustalenia sposobu głosowania i wzoru karty do głosowania  

w wyborach  tajnych.  

2. I/2/2014 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego.  

    

 
Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu       Beata Bańczyk   

2. Radca Prawny        Marta Topór – Piórko  

3. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu    Grażyna Kowalska 

4. Kierownik Biura Rady       Ewa Mekeresz  

5. Kierownik Referatu Spraw Społecznych    Aleksander Kasprzak  

6. Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu    Danuta Miensopust  

7. Podinspektor ds. współpracy z mediami         Karolina Kunicka  

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu:  

1. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach   Rafał Lazar  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji rady przez radnego seniora. 

2. Wręczenie radnym zaświadczenia o wyborze. 

3. Ślubowanie radnych. 

4. Wybór Przewodniczącego Rady. 

5. Zamknięcie obrad. 

 

 



 2

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Na wstępie radny elekt Szymon Bolik sprawdził listę obecności radnych.  

Na wstępie prowadzący obrady radny senior Jan Kusy poprosił wszystkich 

radnych elektów oraz zaproszonych gości o powstanie, w celu wysłuchania hymnu 

narodowego.  

 

Ad1. Otwarcie sesji rady przez radnego seniora. 

 

Po wysłuchaniu hymnu narodowego prowadzący obrady radny senior  

J. Kusy stosownie do postanowień art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) 

otworzył I sesję V kadencji Rady Powiatu Raciborskiego. Przywitał wszystkich 

radnych, przedstawicieli mediów i zaproszonych gości.  

Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził,  iż  na sali jest 23 radnych elektów, 

co stanowiło quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować  

prawomocne uchwały.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.  

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach Nr DKT – 714-102/14  

z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 1 grudnia 2014 r. zostało podane do publicznej 

wiadomości, zgodnie z zapisem § 31 Statutu Powiatu Raciborskiego i stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

Ad2. Wręczenie radnym zaświadczenia o wyborze. 

 

Prowadzący obrady radny senior J. Kusy poprosił Przewodniczącą Powiatowej 

Komisji Wyborczej w Raciborzu Panią Annę Nowak o wręczenie zaświadczeń  

o wyborze na radnego Powiatu Raciborskiego.  

Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Raciborzu Anna Nowak  

w imieniu Powiatowej Komisji Wyborczej w Raciborzu złożyła gratulacje nowo 

wybranym radnym Powiatu Raciborskiego. Życzyła wytrwałości i owocnej pracy  

dla dobra i pomyślności całej społeczności Powiatu Raciborskiego.  
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Następnie Pani A. Nowak według kolejności alfabetycznej wręczyła  

23 radnym elektom zaświadczenie o wyborze na radnego Powiatu Raciborskiego.  

Kopie zaświadczeń o wyborze na radnego Powiatu Raciborskiego (23 szt.) 

stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad3. Ślubowanie radnych. 

 

Prowadzący obrady radny senior J. Kusy powiedział, że stosownie  

do postanowień art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym, radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie. Ślubowanie może być 

złożone z dodaniem zdania: “Tak mi dopomóż Bóg”. 

Następnie poprosił radnego elekta juniora o odczytanie nazwisk, a radnych 

elektów o podejście do mównicy i złożenie ślubowania. Przekazał, że tekst roty 

znajduje się przy mównicy.  

Radny junior elekt Szymon Bolik z listy obecności alfabetycznie wyczytywał 

nazwiska radnych, którzy podchodzili do mównicy i składali uroczyste ślubowanie  

o następującej treści: „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”. 

 Ślubowanie złożyło 23 radnych.  

Prowadzący obrady radny senior J. Kusy podziękował radnemu juniorowi  

Szymonowi Bolikowi za odczytanie nazwisk radnych. Następnie przystąpił  

do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  

 

Ad4. Wybór Przewodniczącego Rady. 

 

 Prowadzący obrady radny senior J. Kusy poinformował, iż Rada dokonuje  

wyboru  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  zgodnie  z art. 14 ust. 1  ustawy   

o  samorządzie  powiatowym  bezwzględną  większością  głosów  w  obecności  co  

najmniej  połowy  ustawowego składu  Rady,  w  głosowaniu  tajnym. 

 W związku ze zgłoszonym wnioskiem prowadzący obrady radny senior J. Kusy 

poprosił o zabranie głosu.  
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 Starosta Adam Hajduk przypomniał, iż przewodniczący rady wybierany  

jest w głosowaniu tajnym, a statut Powiatu Raciborskiego przewiduje, że w głosowaniu 

tajnym radni głosują za pomocą kart opatrzonych pieczęcią rady, zaś wzór kart i sposób 

głosowania ustala rada. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Raciborskiego 

przygotował projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu głosowania i wzoru karty  

do głosowania w wyborach tajnych, dlatego też nie ma innej możliwości, jak tylko 

przyjęcie na pierwszej sesji tego projektu uchwały. Projekt uchwały złożył w imieniu 

Zarządu Powiatu Raciborskiego. Następnie złożył wniosek odnośnie wprowadzenia  

do porządku obrad w/w projektu uchwały. Poprosił pracownika Biura Rady o rozdanie 

projektu uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 W celu zapoznania się z projektem uchwały prowadzący obrady radny senior  

J. Kusy ogłosił 10 – minutową przerwę.  

 Po przerwie prowadzący obrady radny senior J. Kusy wznowił obrady I sesji  

V kadencji Rady Powiatu Raciborskiego. Poprosił o przegłosowanie wniosku 

formalnego o zmianę porządku obrad i wprowadzenia pod obrady projektu uchwały  

w sprawie ustalenia sposobu głosowania i wzoru karty do głosowania w wyborach 

tajnych.  

 Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.  

 Następnie prowadzący obrady radny senior J. Kusy zapytał radnych, czy wnoszą 

uwagi czy wnioski do projektu uchwały? 

Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru ustalenia sposobu głosowania i wzoru 

karty do głosowania w wyborach tajnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu.  

Prowadzący obrady radny senior J. Kusy przystąpił do powołania Komisji 

Skrutacyjnej. 

Radny Adam Wajda złożył wniosek, aby była to Komisja 3 – osobowa, co  

nie zostało doprecyzowane w projekcie uchwały.  

Prowadzący obrady radny senior J. Kusy poprosił o przegłosowanie powyższego 

wniosku.  

Wniosek o 3 – osobową Komisję Skrutacyjną został przyjęty jednogłośnie.  

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej.  

Zgłosił się radny Ryszard Winiarski, który w imieniu Klubu „Razem dla Ziemi 

Raciborskiej” zaproponował do Komisji Skrutacyjnej radną Ewę Widerę.  



 5

Prowadzący obrady radny senior J. Kusy zapytał radną E. Widerę, czy wyraża 

zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej? 

Radny E. Widera wyraziła zgodę na kandydowanie.     

Radny Dawid Wacławczyk zaproponował kandydaturę radnego  

Łukasza Winiarskiego.  

Prowadzący obrady radny senior J. Kusy zapytał radnego Ł. Winiarskiego, czy 

wyraża zgodę na kandydowanie? 

Radny Ł. Winiarski wyraził zgodę. 

W imieniu „Platformy Obywatelskiej” radny P. Olender zaproponował  

do składu Komisji Skrutacyjnej radnego Artura Wierzbickiego.  

Prowadzący obrady radny senior J. Kusy zapytał radnego A. Wierzbickiego, czy 

wyraża zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej? 

Radny A. Wierzbicki wyraził zgodę. 

Prowadzący obrad radny senior J. Kusy poprosił radnego Szymona Bolika  

o odczytanie proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Szymon Bolik odczytał radnych, którzy weszli w skład Komisji 

Skrutacyjnej: E. Widera, Ł. Winiarski i A. Wierzbicki.   

Prowadzący obrady radny senior J. Kusy poprosił o przegłosowanie w/w składu 

Komisji Skrutacyjnej.  

Radni jednogłośnie: 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej. 

 Prowadzący obrady radny senior J. Kusy poprosił o  zgłaszanie  kandydatów   

na  stanowisko  Przewodniczącego  Rady  Powiatu Raciborskiego. 

 Radny R. Winiarski  w imieniu Klubu „Razem dla Ziemi Raciborskiej”  

oraz „Platformy Obywatelskiej” zgłosił kandydaturę radnego Adama Wajdę  

na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego. Pan A. Wajda  

ma 38 lata, żonaty, dwójkę dzieci. Jest doktorantem Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego. W samorządach związany jest od 17 lat, od 12 lat pełni funkcję 

sekretarza Gminy Pietrowice Wielkie i jest współautorem wielu projektów o rozwoju 

Gminy Pietrowice Wielkie. Przez ostanie 4 lata pełnił obowiązki Przewodniczącego 

Rady Powiatu Raciborskiego.     

 Prowadzący obrady radny senior J. Kusy zapytał radnego A. Wajdę, czy wyraża 

zgodę na kandydowanie? 

 Radny A. Wajda wyraził zgodę.  
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 Prowadzący obrady radny senior J. Kusy zapytał, czy są inne kandydatury?  

 Radna Katarzyna Dutkiewicz stwierdziła, iż po raz pierwszy radni gromadzą się 

w nowym składzie rady, która jest wymiernym odzwierciedleniem oczekiwań tych, 

którzy wzięli udział w aktywnym głosowaniu – czyli wyborców, dlatego też  

odniosła się do nich pochylając się z szacunkiem i pokorą nad wyborczymi wynikami. 

Pierwszą gremialną decyzją, która zostanie podjęta, to wybór przewodnictwa w radzie. 

Wszystkim znane są proporcje, które wyborcy zasygnalizowali, kto w ich opinii 

sprawuje mandat radnego z najwyższym społecznym poparciem. Głosowanie  

do którego radni przystąpią niebawem da odpowiedź, czy radni mają na względzie 

społeczne poparcie czy też realizuje się jedynie własne, polityczne scenariusze. 

Szanując wskazania wyborców, których głosami powierzono mandat społecznego 

zaufania i z których rozpoczyna się wspólnie nowa kadencja rady, w imieniu radnych 

„Prawa i Sprawiedliwości”, stanowiących drugą siłę tej rady rekomendowała  

na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego  

Pana Dawida Wacławczyka. Pan Dawid Wacławczyk jest raciborskim przedsiębiorcą, 

społecznikiem, żonaty, jedno dziecko, radnym miejskim poprzedniej kadencji.   

 Prowadzący obrady radny senior J. Kusy zapytał radnego D. Wacławczyka, czy 

wyraża zgodę na kandydowanie? 

 Radny D. Wacławczyk wyraził zgodę.  

 Prowadzący obrady radny senior J. Kusy zapytał, czy są inne kandydatury?  

 W związku z brakiem zgłoszeń, prowadzący obrady radny senior J. Kusy 

poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o wybór ze swojego składu przewodniczącego 

komisji i przystąpienie do pracy w celu przygotowania kart do głosowania. 

  W związku z powyższym zarządził 10 – minutową przerwę.      

Po przerwie prowadzący obrady radny senior J. Kusy wznowił obrady I sesji  

V kadencji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 Prowadzący obrady radny senior J. Kusy poprosił radnego A. Wierzbickiego  

o zabranie głosu.  

 Radny A. Wierzbicki poinformował, iż Komisja Skrutacyjna  

ukonstytuowała się i głosowanie będzie przeprowadzone zgodnie z uchwałą, jaka 

została przyjęta w dniu dzisiejszym. Przekazał, że Przewodniczącym Komisji 

Skrutacyjnej został radny A. Wierzbicki, zaś członkami zostali radni: E. Widera  

i Ł. Winiarski. Zapytał, czy są pytania odnośnie formy i sposobu głosowania? 
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 Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Raciborzu Marta Topór – Piórko 

zapytała, czy są wątpliwości co do sposobu głosowania i czy zapisy, o których mowa  

w uchwale są jasne? Na sesji obecny jest Radca Prawny oraz członkowie Komisji 

Skrutacyjnej, którzy udzielą wszelkich wyjaśnień. Przypomniała, iż zasady te reguluje  

§ 8 i § 9 uchwały, ponieważ jest dwóch kandydatów. Odczytała § 8 z projektu uchwały:  

„Karty do głosowania sporządzone według jednolitej formy zawierają zapis: 

"Karta do głosowania w wyborach na ................................. "oraz zamieszczone  

w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów. Obok każdego 

nazwiska z prawej strony umieszcza się trzy jednakowe kratki: jedna pod wyrazem "za", 

druga pod wyrazem "przeciw", trzecia pod wyrazem „wstrzymuję się”. Następnie 

odczytała § 9 ust.1:  

„Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku "x" tylko w jednej kratce  

pod wyrazem „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się”, znajdujących się obok 

nazwiska każdego kandydata, z tym zastrzeżeniem, że głos "za" wyborem można oddać 

tylko na jednego kandydata. 

§ 9 ust.2: „Jeżeli radny wypełnił kartę do głosowania w sposób niezgodny z ust. 1  

głos taki uważa się za nieważny, za wyjątkiem przypadku gdy radny wypełnił kartę  

do głosowania opowiadając się "za" wyborem kandydata, a w sprawie pozostałych 

kandydatów nie wypełnił karty do głosowania w ogóle lub wypełnił ją częściowo. 

Skonstruowanie karty do głosowania spowodowane jest tym, iż zgodnie ze Statutem 

Powiatu Raciborskiego radni mają trzy możliwości złożenia głosów: „za” „przeciw”  

albo „wstrzymuję się”.  

 Prowadzący obrady radny senior J. Kusy poprosił o rozdanie kart do głosowania.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej A. Wierzbicki przypomniał, iż zgodnie  

ze Statutem Powiatu Raciborskiego radni potwierdzają podpisem odbiór karty  

do głosowania. Komisja Skrutacyjna będzie wyczytywać radnych, którzy będą 

podchodzili do Komisji w celu otrzymania karty do głosowania. Pokazał wszystkim 

radnym pustą urnę. Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. 

Radna E. Widera - członek Komisji Skrutacyjnej odczytywała radnych z listy 

obecności, którzy podchodzili do Komisji w celu potwierdzenia odbioru karty  

do głosowania na Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego. Następnie radni  

w kolejności alfabetycznej podchodzili do urny i wrzucali kartę do głosowania.  

Prowadzący obrady radny senior J. Kusy poprosił jednego z radnych  

o odsunięcie się od urny, gdyż jest to tajne głosowanie. 
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Radny Ł. Winiarski – członek Komisji Skrutacyjnej poprosił, aby radni   

po otrzymaniu karty podpisali protokół otrzymania karty.     

Prowadzący obrady radny senior J. Kusy zapytał, czy wszyscy radni głosowali  

i czy nikomu nie brakowało karty do głosowania?  

Wszyscy – 23 radnych otrzymało karty do głosowania, stąd też prowadzący 

obrady radny senior J. Kusy zarządził 10 – minutową przerwę, w celu ustalenia 

wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną i sporządzenia przez nią protokołu.  

Po przerwie prowadzący obrady radny senior J. Kusy wznowił obrady I sesji  

V kadencji Rady Powiatu Raciborskiego i poprosił Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.  

 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej A. Wierzbicki odczytał w całości 

protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego na Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego, sporządzonego na sesji w dniu 01 grudnia 2014 r. Z protokołu 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał, że liczba radnych obecnych na sesji 

uprawnionych do głosowania: 23, liczba radnych, którym wydano karty  

do głosowania: 23, liczba kart wyjętych z urny: 23, liczba kart nieważnych: 0, liczba 

głosów nieważnych: 0, liczba głosów ważnych: 23. Liczba głosów ważnie oddanych 

„za” wyborem poszczególnych kandydatów:  

1) Adam Wajda – oddano głosów 14, 

2) Dawid Wacławczyk – oddano głosów 9, 

Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 w ogólności.   

W wyniku tajnego głosowania radny Adam Wajda uzyskał wymaganą liczbę 

głosów i został wybrany na Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego.  

Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego sporządzonego na sesji w dniu 

01 grudnia 2014 r. wraz z kartami z głosowania i potwierdzeniem odbioru karty  

do głosowania na Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego stanowią załącznik  

nr 6 do niniejszego protokołu.   

Prowadzący obrady radny senior J. Kusy pogratulował wyboru  

na przewodniczącego rady. Wobec następującego wyniku głosowania stwierdził, iż 

Rada Powiatu Raciborskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego wybrała Pana A. Wajdę.   

Radca Prawny M. Topór – Piórko stwierdziła, iż wedle poglądów doktryny 

prawniczej rada powinna podjąć uchwałę stwierdzającą fakt, że w wyborach tajnych 

Przewodniczącym Rady Powiatu Raciborskiego został Pan A. Wajda.  
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Prowadzący obrady radny senior J. Kusy poprosił o przegłosowanie uchwały 

stwierdzającej, że radny A. Wajda został wybrany Przewodniczącym Rady Powiatu 

Raciborskiego.  

Radny Adrian Plura zapytał, czy treść uchwały będzie dotyczyła stwierdzenie 

tego faktu? 

Radca Prawny M. Topór – Piórko zgodziła się z wypowiedzią przedmówcy  

i powiedziała, że w taki sposób zostanie to zaprotokołowane.  

Prowadzący obrady radny senior J. Kusy poprosił o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 grudnia 2014 r.  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego została przyjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Z chwilą wyboru przewodniczącego rady, radny senior J. Kusy przekazał 

radnemu A. Wajdzie dalsze prowadzenie obrad sesji.     

 Po dokonanym wyborze przewodnictwo obrad objął nowo wybrany 

przewodniczący rady A. Wajda, który podziękował za głosowanie. Zadeklarował, że 

posiedzenia rady powiatu będą zgodnie z intencją wyborców czyli będą prowadziły  

do dalszego rozwoju Powiatu Raciborskiego. Oby ta kadencja przebiegła w kulturze, 

sprawności, w samych dobrych decyzjach podejmowanych dla dobra wszystkich 

mieszkańców powiatu. Po raz kolejny podziękował za zaufanie, które miał nadzieję  

nie zawieść.  

 

Ad.5 Zamknięcie obrad.  

 

 Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady 

A. Wajda uroczyście zakończył I sesję Rady Powiatu Raciborskiego. Podziękował 

wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady I sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

o godz. 16:43. Termin kolejnej sesji zostanie ogłoszony zgodnie z zasadami 

statutowymi czyli pisemnie.  

 

Protokołowała:                 Prowadzący obrady 

                 Radny Senior  

Jolanta Błaszczok            Jan Kusy  

 

                 Przewodniczący rady: 

                                                                                                                  Adam Wajda 
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady) 

1. Lista obecności radnych. 

2. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach Nr DKT – 714-102/14  

z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 1 grudnia 2014 r. 

3. Kopie zaświadczeń o wyborze na radnego Powiatu Raciborskiego (23 szt.).  

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia sposobu 

głosowania i wzoru karty do głosowania w wyborach tajnych. 

5. Uchwała Nr I/1/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 grudnia 2014 r.  

w sprawie wyboru ustalenia sposobu głosowania i wzoru karty do głosowania  

w wyborach tajnych. 

6. Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego sporządzonego na sesji w dniu  

01 grudnia 2014 r. wraz z kartami z głosowania i potwierdzeniem odbioru karty  

do głosowania na Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego. 

7. Uchwała Nr I/2/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 grudnia 2014 r.  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego.  

 


