
Protokół z I sesji Rady Powiatu 
 
Protokół nr I/06 
   
Z posiedzenia Rady Powiatu Wielickiego, które odbyło się w dniu 27 listopada 2006r. w auli starostwa 
przy ul. Dembowskiego 2 w Wieliczce.  
   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
Obrady otworzył Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji Marcin Matuszyk powitał zebranych i 
przekazał prowadzenie sesji seniorowi spośród nowo wybranych radnych Tadeuszowi Goryckiemu, 
który stwierdził, Ŝe w obradach bierze 22 radnych co wobec ustawowego składu 23 radnych 
tanowi quorum. Podczas sesji nieobecny był Pan Wociech Kozak. Prowadzący obrady powitał 
zebranych przedstawił członków Powiatowej Komisji Wyborczej i oddał głos Zastępcy 
Przewodniczącego Komisji. Pani Dorota baran Ochońska wręczyła zgromadzonym 22 radnym 
zaświadczenia o uzyskaniu mandatu radnego.  

   
1. ZaprzysięŜenie radnych.  
Najmłodszy spośród radnych Pan Roman Wcisło odczytał rotę ślubowania a radni kolejno złoŜyli 
ślubowanie.  

   
1. Ustalenie porządku obrad.  
Pan Tadeusz Gorycki przedstawił zaproponowany porządek obrad;  
Andrzej Masny – złoŜył wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekty uchwał w sprawie:  
-         Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady  
-         Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady  
-         Uchwała w sprawie wyboru Starosty Wielickiego  
-         Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty Wielickiego  
-         Uchwała w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Wielickiego  
-         Uchwała w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Wielickiego  
-         Uchwała w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Wielickiego  
-         Uchwała w sprawie wyboru Komisji Statutowej  

   
Radni głosowali nad wnioskiem następująco: za 16, wstrzymało się od głosu 6 radnych.  

   
Radni jednogłośnie głosami 22 za zdecydowali o wybraniu jednej komisji skrutacyjnej dla 
przeprowadzenia wszystkich głosowań tajnych.  

   
Nad tak zmienionym porządkiem obrad głosowano następująco: za 16, wstrzymało się od głosu 6 
radnych.  

   
1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między kadencjami.  

Przedstawił Adam Kociołek:  
 Zarząd w okresie objętym sprawozdaniem odbył 5 posiedzeń, podczas których podjął następujące 
uchwały:   
-          w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wynagradzania dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez powiat,  
   
-          w sprawie wyraŜenia zgody na przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych w 
budynkach administrowanych przez Powiat Wielicki.”  

   
-          w sprawie  zmian w budŜecie Powiatu Wielickiego na 2006r.  
   
-          w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub 

dotowanych przez Powiat Wielicki w roku szkolnym 2006/2007 przyznawanych w ramach ZPORR.  



   
-          w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2006r.  
   
-          w sprawie zmian w budŜecie Powiatu na 2006r.  
   
-          w sprawie zmian w budŜecie Powiatu na 2006r.  
    

1. Uchwała nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady  
   

Andrzej Masny zgłosił kandydaturę Wiesława Bobowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.  
   

Ogłoszono 5 minut przerwy dla przygotowania przez Komisję Skrutacyjną przebiegu głosowania.  
Po przerwie Komisja przeprowadziła głosowanie tajne, sporządziła protokół, który wraz z kartami 
do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
W wyniku głosowania tajnego na Przewodniczącego Rady wybrano Wiesława Bobowskiego 
głosami 16 za, przeciw 5, wstrzymała się od głosu jedna osoba.  
Następnie radni głosowali nad przyjęciem uchwały w tej sprawie głosami 20 za, 1 wstrzymujący, 1 
osoba wyszła z sali obrad.  

   
Wiesław Bobowski wyraził podziękowanie za wybór na to stanowisko, podkreślił zaszczyt i 
obowiązek jaki wiąŜe się z pełnieniem tej funkcji, za cel postawił sobie by rada  była szanowana, a 
respektowanie jej ustawowych praw było zasadą, zapewnił, Ŝe będzie wierny złoŜonej przysiędze.  
Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości, oraz Zofię Sarapatę członka zarządu 
poprzedniej kadencji, Zbigniewa Zarębskiego przewodniczącego rady poprzedniej kadencji, Artura 
Kozioła burmistrza elekta Miasta i Gminy Wieliczka.  
Wyraził nadzieję, Ŝe debata publiczna będzie zawsze miejscem znajdowania wspólnych rozwiązań.  

   
1. Uchwała nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady  

   
Jacek Juszkiewicz zgłosił kandydaturę Romana Wcisło  
Andrzej Masny zgłosił kandydaturę Wojciecha Smotera  
Adam Kociołek zgłosił kandydaturę Ryszarda Gabrysia  
   
Ogłoszono 10 minut przerwy dla przygotowania przez Komisję Skrutacyjną przebiegu głosowania.  
Po przerwie Komisja przeprowadziła głosowanie tajne, sporządziła protokół, który wraz z kartami do 
głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
   
W wyniku głosowania tajnego na Wiceprzewodniczącego Rady wybrano Romana Wcisło        głosami 
16 za, przeciw 5, wstrzymała się od głosu jedna osoba.  
   
Następnie radni głosowali nad przyjęciem uchwały w tej sprawie głosami 17 za, 5 osób wstrzymało się 
od głosu.  
    

1. Uchwała nr I/3/06  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady  
   
W wyniku głosowania tajnego na Wiceprzewodniczącego Rady wybrano Wojciecha Smotera głosami 
16 za, przeciw 5, wstrzymała się od głosu jedna osoba.  
   
Następnie radni głosowali nad przyjęciem uchwały w tej sprawie głosami 16 za, 6 osób wstrzymało się 
od głosu.  
   
Anna Rachwalik złoŜyła wniosek o ujęcie reprezentantów wszystkich gmin z terenu powiatu w składzie 
Zarządu Powiatu,  
   
Starosta Adam Kociołek w imieniu klubu Porozumienie Samorządowe poparł ten wniosek.  
   



Wiesław Bobowski – wyraził zdanie, Ŝe na ten wniosek będzie miejsce podczas realizacji dalszych 
punktów porządku obrad, dodał, Ŝe wnioskowanie w sprawie składu zarządu naleŜy do kompetencji 
Starosty,  
   
Ryszard Gabryś – poparł wniosek, wyraził zdanie, Ŝe obecnie nie ma woli współpracy, a beneficjenci 
powiatu będą wrogami,  
   
Anna Rachawalik – ponowiła wniosek, aby rada podjęła w tym momencie apel do starosty w 
przedmiotowej sprawie,  
   
Wiesław Bobowski – stwierdził, Ŝe zgodnie ze statutem i regulaminem rady w obecnej chwili nie ma 
moŜliwości zmiany porządku obrad, przyjął do wiadomości apel radnej Anny Rachwalik, i zapewnił, Ŝe 
w stosownej chwili wybrany starosta weźmie apel pod uwagę,  
   

1. Uchwała nr I/4/06 w sprawie wyboru Starosty Wielickiego  
   
Jan Wandas na stanowisko Starosty zgłosił kandydaturę Jacka Juszkiewicza  
   
Andrzej Masny w imieniu Klubu Przyjazny Powiat poparł kandydaturę Jacka Juszkiewicza.  
   
Marcin Matuszyk poprosił, aby kandydat przedstawił się zebranym,  
   
Jacek Juszkiewicz – poinformował, zebranych, przez 4 lata poprzedniej kadencji był radnym 
powiatowym, w latach 1998 – 2006 był Dyrektorem MDK w Wieliczce, kierował zespołem ds. 
krzewienia kultury, z tego tytułu uzyskał nagrodę POL – CUL za aktywizacje kultury na terenie 
lokalnym, był prezesem Fundacji Rozwoju Zamku w Niepołomicach a następnie pełnomocnikiem 
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice ds. alokacji zbiorów z Muzeum do zamku w Niepołomicach. 
Posiada przygotowanie do zarządzania personelem.  
   
Marek ZadroŜnika zapytał o poziom wykształcenia kandydata,  
   
Jacek Juszkiewicz odpowiedział, Ŝe jest studentem 4 roku politologii na KSW w Krakowie, dodał, Ŝe nie 
zna Ŝadnego aktu prawnego, który uniemoŜliwiałby mu objęcie tej funkcji,  
   
Ogłoszono przerwę w celu przeprowadzenia głosowania.  
   
Po przerwie Komisja przeprowadziła głosowanie tajne, sporządziła protokół, który wraz z kartami do 
głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
   
W wyniku głosowania tajnego na Starostę Wielickiego wybrano Jacka Juszkiewicza głosami 15 za, 
przeciw 6, wstrzymała się od głosu jedna osoba.  
   
Następnie radni głosowali nad przyjęciem uchwały w tej sprawie głosami 15 za, 7 osób wstrzymało się 
od głosu.  
   
Mecenas Jarosław Szwiec – przedstawił opinię prawną w kwestii wniosku apelu radnej Anny 
Rachwalik, stwierdził, Ŝe podejmowanie takiego zobowiązania przez radę wobec starosty narusza 
materię statutową, starosta nie moŜe być ograniczony w kwestii uprawnień do wnioskowania o wybór 
pozostałych członków zarządu,  
Anna Rachwalik – podtrzymała swój wniosek,  
Wiesław Bobowski – stwierdził, Ŝe porządek obrad nie moŜe być zmieniony, a kompetencja doboru 
członków zarządu jest wyłączną kompetencją Starosty,  
   
Ryszard Gabryś – zaapelował, aby podtrzymać zwyczaj udziału reprezentantów wszystkich 5 gmin w 
zarządzie,  
   



Wiesław Bobowski – podkreślił, Ŝe jeŜeli Starosta złoŜy wniosek będzie moŜna dyskutować na ten 
temat, zwrócił uwagę przedmówcy, Ŝe sam był podmiotem, który nie dotrzymał tej zasady,  
   
Jan Kot – poparł wniosek, udziału reprezentantów wszystkich gmin w zarządzie,  
   
Adam Kociołek – poprosił o 10 minut przerwy,  
   
Po przerwie Adam Kociołek w imieniu Klubu poparł wniosek Anny Rachwalik,  
Anna Rachwalik – podtrzymała swój wniosek, i złoŜyła na ręce Przewodniczącego Rady apel na piśmie 
podpisany przez grupę radnych,  
   
Wiesław Bobowski – stwierdził, Ŝe jest to działanie nieformalne i jest na to miejsce w wolnych 
wnioskach,  
Ryszard Gabryś – wyraził zdanie, Ŝe jest to niemy spektakl, prowadzony pod dyktando osób, które nim 
kierują, jest to objaw złej woli,  
   

1. Uchwała nr I/5/06 w sprawie wyboru Wicestarosty Wielickiego  
   
Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz odniósł się do wypowiedzi Ryszarda Gabrysia, zwrócił uwagę, Ŝe 
określenie niemi aktorzy skierował on do wyborców, którzy w demokratycznych wyborach oddali głos i 
ukształtowali wyniki wyborów, złoŜył wniosek w sprawie wyboru na stanowisko Wicestarosty Radnego 
Mirosława Mrozowskiego, a na pozostałych członków zarządu Aleksandrę Ślusarek, Andrzeja Masnego 
i Marka Burdę.  
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  
   
Ryszard Gabryś – wyraził zdanie, Ŝe nie moŜna odbierać radnym głosu, gdyŜ rady ma być aktywny,  
   
 Wiesław Bobowski wyraził przekonanie, Ŝe nikomu nie będzie odbierany głos w merytorycznej 
dyskusji,  
   
Jan Kot –poprosił o przedstawienie się kandydatów,  
   
Aleksandra Ślusarek – poinformowała, Ŝe pracuje w samorządzie od jego powstanie, od dwóch 
kadencji była radna powiatową i wiceprzewodniczącą rady, w połowie minionej kadencji za krytykę 
nieprawidłowości w starostwie została odwołana z tej funkcji, jest twórca MłodzieŜowej rady Powiatu, 
jest członkiem międzyresortowej komisji przy Prezesie Rady Ministrów, jest członkiem komisji 
senackiej, prezesem Krajowego Związku Repatriantów,  
   
Mirosław Mrozowski – ma 45 lat, wykształcenie wyŜsze ukończył AE w Krakowie oraz studia 
podyplomowe na uniwersytecie w Lille, był menagerem, konsultantem, wykładowcą firm 
konsultingowych, do niedawna był wicewójtem Gminy Gdów,  
    
Marek Burda – z wykształcenia jest nauczycielem LE, ukończył takŜe kurs zarządzania w oświacie, jest 
dyrektorem szkoły w Zabierzowie Bocheńskim, jest wiceprezesem powiatowego szkolnego związku 
sportowego w Wieliczce,  
   
Komisja przeprowadziła głosowanie tajne, sporządziła protokół, który wraz z kartami do głosowania 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
   
W wyniku głosowania tajnego na Wicestarostę Wielickiego wybrano radnego Mirosława Mrozowskiego 
głosami 16 za, przeciw 5, wstrzymała się od głosu jedna osoba.  
   
Następnie radni głosowali nad przyjęciem uchwały w tej sprawie głosami 15 za, 6 przeciw, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu.     
    

1. Uchwała nr I/6/06 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Wielickiego  
   



Ogłoszono przerwę dla przygotowania głosowania tajnego.  
   
Po przerwie Komisja przeprowadziła głosowanie tajne, sporządziła protokół, który wraz z kartami do 
głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
   
W wyniku głosowania tajnego na Członka Zarządu Wielickiego wybrano radną Aleksandrę Ślusarek 
głosami 16 za, przeciw 5, wstrzymała się od głosu jedna osoba.  
   
Następnie radni głosowali nad przyjęciem uchwały w tej sprawie głosami 15 za, 1 przeciw, 5 osób 
wstrzymało się od głosu.  
   

1. Uchwała nr I/7/06 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Wielickiego  
   
W wyniku głosowania tajnego na Członka Zarządu Wielickiego wybrano radnego Andrzeja Masnego 
głosami 16 za, przeciw 6.  
   
Następnie radni głosowali nad przyjęciem uchwały w tej sprawie głosami 15 za, 1 przeciw, 5 osób 
wstrzymało się od głosu.  
    

1. Uchwała nr I/8/06 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Wielickiego  
   
W wyniku głosowania tajnego na Członka Zarządu Wielickiego wybrano radnego Marka Burdę głosami 
16 za, przeciw 5, wstrzymała się od głosu jedna osoba.  
   
Następnie radni głosowali nad przyjęciem uchwały w tej sprawie głosami 17 za, 4 osoby wstrzymały 
się od głosu.  
   

Starosta Jacek Juszkiewicz - przyjmuje pełnienie tej funkcji z zaszczytem i wiadomością, o wielkim 
zobowiązaniu, podkreślił, Ŝe 1250 głosów nie oddali niemi aktorzy, ale wyborcy w 
demokratycznych wyborach, zapewnił, Ŝe będzie starał się nie zawieść tego zaufania, jakim 
obdarzyli go mieszkańcy powiatu. Wyraził przekonanie, Ŝe urząd ten wymaga postawy 
słuŜebności, i taką postawę będzie reprezentował, zapewnił, Ŝe jest partnerem w kreowaniu 
wizerunku i podnoszenia prestiŜu powiatu i zrobi wszystko, Ŝeby współpracować z wszystkimi 
mieszkańcami Burmistrzami i Wójtami na terenie Powiatu.  
Wyraził nadzieję na przychylność i współpracę koleŜanek i kolegów radnych poprosił o owocna 
współpracę.  

   
1. Uchwała nr I/9/06 w sprawie wyboru Komisji Statutowej  

   
Andrzej Masny zgłosił kandydatury Wiesława Bobowskiego, Mirosława Mrozowskiego,  

   
Jacek Juszkiewicz zgłosił kandydatury Jana Wandasa oraz Tadeusza Goryckiego.  

   
Wobec nie zgłoszenia przez Klub Porozumienie Samorządowe Ŝadnego kandydata Andrzej Masny 
zgłosił kandydaturę Tomasza Donatowicza.  

   
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

   
Ustalono termin zakończenia prac przez Komisję na 31 stycznia 2007r.  

   
Nad Uchwałą głosowano następująco: za 16, 5 osób wstrzymało się od głosu, 1 osoba wyszła z 
sali obrad.  

    
1. Wolne wnioski  

   



Anna Rachwalik – uznała, Ŝe wniosek, który składała w czasie sesji stał się obecnie 
bezprzedmiotowy, wyraziła nadzieję, Ŝe nowo wybrany zarząd będzie współpracował z wszystkimi 
gminami powiatu i będzie działał na rzecz kaŜdej gminy.  

   
Wiesław Bobowski – wyraził nadzieję, na współpracę, równość wszystkich podmiotów,  

   
Adam Kciołek – pogratulował nowo wybranym władzom, podziękował za wspólne budowanie 
zrębów tego powiatu zadeklarował, Ŝe klub będzie wspierał zarząd w tym, co dobre, 
reprezentował konstruktywna opozycję, wyraził nadzieję na wypracowanie wspólnych stanowisk,  

   
Wiesław Bobowski poinformował radnych, iŜ otrzymali kwestionariusze oświadczeń majątkowych, 
które naleŜy wypełnić i złoŜyć przewodniczącemu w terminie nieprzekraczalnym do miesiąca, pod 
groźba utraty mandatu.  

   
1. Zakończenie obrad.  

   
Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący zamknął I sesję Rady Powiatu.  

 


