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Otwierając sesję, przewodniczący 
Mariusz Szkaradziński poinfor-
mował na czyj wniosek została 
zwołana. Najważniejszy punkt 
omawianej sesji dotyczył podjęcia 
uchwały w sprawie zmiany budże-
tu Powiatu Trzebnickiego na 2015 
rok. Przewidywała ona wprowa-
dzenie do budżetu inwestycji dro-
gowych dofinansowanych z Na-
rodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, tzw. „schety-
nówek”. Początek sesji wydawał 
się być spokojny i merytoryczny. 
Niestety, trwające obrady wkrótce 
zaskoczyły wszystkich obecnych. 
Radni związani z opozycyjną Plat-
formą Obywatelską oraz ugrupo-
waniem Razem w Powiecie Trzeb-
nickim, po raz kolejny pokazali, 
że wciąż nie pogodzili się z utratą 
władzy. Jednak tym razem ich 
zachowania daleko odbiegały od 
przyjętych standardów oraz norm 
obowiązujących osoby sprawujące 
publiczne funkcje. 

Wyszarpany mikrofon 
Radni opozycyjni w pierwszej 
kolejności zakwestionowali fakt 
zwołania sesji na wniosek Zarzą-
du Powiatu. Sprawa ta jest o tyle 
ważna, że ma decydujące zna-
czenie w momencie wprowadze-
nia zmian do zaproponowanego 
porządku obrad. Zgodnie z art. 
15 ust. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiato-
wym oraz § 12 ust. 8 Statutu Po-
wiatu Trzebnickiego, porządek 
obrad sesji Rady Powiatu może 
zostać zmieniony, jeżeli na zmia-
nę porządku obrad zgodę wyrazi 
wnioskodawca sesji - w tym kon-
kretnym przypadku - Zarząd Po-
wiatu Trzebnickiego. Radni opo-
zycyjni zawnioskowali o zmianę 
porządku obrad polegającą, m.in. 
na wprowadzeniu punktu doty-
czącego odwołania przewodniczą-
cego Rady Powiatu Trzebnickiego. 
Na taką zmianę porządku obrad 
zgody w imieniu wnioskodawcy 
sesji nie wyraził przewodniczą-
cy Zarządu - Starosta Waldemar Wysocki. W związku z tym, że  

Zarząd Powiatu nie wyraził zgo-
dy na zmianę porządku obrad,  
przewodniczący nie poddał pod 
głosowanie wniosku opozycji 
o zmianę porządku obrad. Decy-
zja ta wyprowadziła z równowagi 
radnych opozycyjnych, którzy 
zaczęli zachowywać się wręcz 
niedorzecznie. Żmigrodzcy radni 
powiatowi - Małgorzata Matusiak 
oraz Damian Sułkowski odbierali 
prowadzącemu sesję przewod-
niczącemu rady mikrofon i pró-
bowali samodzielnie prowadzić 
sesję Rady Powiatu. Sekundował 
temu z widowni burmistrz Prusic 
Igor Bandrowicz, który podsycał 
i tak niemiłą atmosferę,  i nawo-
ływał – „Gosia, zabierz mu ten 
mikrofon!”. Co radna bez namy-
słu uczyniła. Damian Sułkowski 

z kolei samozwańczo wcielił się 
w rolę przewodniczącego tejże 
rady i bezprawnie poddał pod gło-
sowanie wniosek opozycji o zmia-
nę porządku obrad. Nie miało to 
nic wspólnego ze standardami 
demokratycznego państwa prawa 
i kompromitowało radnych opo-
zycyjnych, którzy temu sekundo-
wali.

Opozycja odrzuciła drogi 
Kolejna poruszana na omawianej 
sesji Rady Powiatu sprawa, którą 
zakwestionowali radni opozycyj-
ni to wprowadzenie do budżetu 
powiatu remontów dróg powiato-
wych - schetynówek. Zarząd Po-
wiatu Trzebnickiego zapropono-
wał zaciągnięcie obligacji na kwotę 
7,5 miliona złotych na remonty 
następujących dróg powiatowych:  

Trzebnica - Sułów, Żmigród - 
Powidzko, Osolin - Morzęcin 
Mały (Gmina Oborniki Śląskie) 
oraz remont drogi w Szymano-
wie (Gmina Wisznia Mała). Na 
ostatnią i najdroższą z dróg prze-
widzianych do dofinansowania 
w ramach schetynówek – drogę nr 
1330D w Gminie Prusice, z uwagi 
na trudną sytuację trzebnickiego 
powiatowego szpitala, Zarząd Po-
wiatu Trzebnickiego postanowił 
przeznaczyć środki z niewątpli-
wych oszczędności poprzetargo-
wych uzyskanych na przetargach 
na wymienione powyżej drogi 
oraz z równie pewnego zwiększe-
nia wartości dofinansowania na 
drogę Trzebnica - Sułów. Dzięki 
temu ta droga również zostałaby 
wyremontowana. Radni opozycyj-
ni z kolei domagali się zwiększenia 
wysokości zaciągniętych obligacji 
do kwoty 10,5 miliona złotych. Za-
rząd Powiatu Trzebnickiego w ob-
liczu bardzo trudnej sytuacji szpi-
tala powiatowego i wiążących się 
z tym spodziewanych wydatków 
budżetowych nie wyraził zgody na 
zwiększenie zadłużenia o dodat-
kowe 3 miliony złotych. Wówczas 
opozycyjni radni zaproponowali, 
aby wprowadzić do budżetu drogę 
w Gminie Prusice zamiast drogi 
powiatowej Trzebnica - Sułów. Na 
tę propozycję Zarząd Powiatu nie 
wyraził zgody, gdyż dofinansowa-
nie tej samej drogi, tyle tylko, że na 
terenie Gminy Milicz uzyskał już 
Powiat Milicki. W związku z tym 
- głosami radnych opozycyjnych, 
do których przyłączył się radny 
Jan Hurkot, wybrany do rady z list 
Komitetu Wyborczego Wyborców 
Marka Długozimy - Skuteczni dla 
Rozwoju, podczas tej sesji dołączył 
do dotychczasowych przeciwni-
ków politycznych i tym samym 
zdradził swoich współpracow-
ników, zaś uchwała o zmianach 
w budżecie Powiatu Trzebnic-
kiego nie została przyjęta. Radny 
Jan Hurkot nie jest już członkiem 
Klubu Radnych Marka Długozi-
my - Skuteczni dla Rozwoju. Skąd 
taka decyzja radnego? Jak twier-
dzą radni koalicyjni - Jan Hurkot 
chciał samodzielnie decydować 
o sprawach powiatu, nie potra-
fił być częścią zespołu i podpo-
rządkować się decyzji większości 
w Zarządzie Powiatu, którego jest 
członkiem, niejednokrotnie kwe-
stionował decyzje większości za-
rządu, które nie były po jego my-
śli. Brak możliwości narzucenia 
pozostałym członkom Zarządu 
Powiatu swojego zdania, spowo-
dowały, że postanowił poszukać 
wraz z opozycją większości zdol-
nej do odwołania starosty i Zarzą-
du Powiatu. W kuluarach mówi 
się także o tym, że od opozycji 
prawdopodobnie otrzymał propo-
zycję objęcia funkcji starosty, pod 
warunkiem jednak, że uda mu się  
przekonać do opuszczenia koalicji 
rządzącej kolejne dwie osoby. 

W czyim interesie? 
Niestety, odrzucenie przez opo-
zycję zaproponowanych przez 

Ostatnia sesja – krzyki, wulgaryzmy i mikrofon

Nie jest naszą rolą podsycać, i tak już mocno napiętą, atmosferę w powiecie. Jed-
nak po ostatnich doniesieniach gazety Nowej chcielibyśmy podzielić się z Państwem 
naszymi spostrzeżeniami, które są zupełnie odmienne od prezentowanych przez 
wspomnianą gazetę. Wszak zawsze są dwie strony medalu. Opisujemy przebieg sesji 
oraz pokazujemy materiał filmowy, w którym prezentujemy najbardziej kontrower-
syjne momenty (do obejrzenia na YouTube) z nieco innego punktu widzenia. Po co? 

Po to, by Państwo mogli sami wyrobić sobie opinie o zdarzeniach jakie miały miejsce 
na ostatniej sesji Rady Powiatu i o zachowaniu niektórych radnych. 

Właśnie Państwu, mieszkańcom i wyborcom, pozostawiamy pod rozwagę pyta-
nie - czy takie zachowanie to działanie w kierunku spokoju i współpracy czy raczej 
bezpardonowa walka o partykularne interesy grupy osób?  

▶ Kadr z filmu. Po szamotaninie radna koalicji PO i RwP Małgorzata Matusiak bezceremonialnie wyrwa-
ła z rąk przewodniczącego Mariusza Szkaradzińskiego mikrofon. 

▶ Kadr z filmu. Alicja Żywiec o radnych z koalicji PiS i KKW Marka Długozimy Skuteczni dla Rozwoju. 

W środę 8 kwietnia na wniosek Zarządu Powiatu Trzebnickiego została zwołana sesja przez przewodniczącego 
Mariusza Szkaradzińskiego. Zaczęło się spokojnie. Potem jednak obrady przybrały bardzo dramatyczny charakter. 
Były krzyki, wyszarpywanie mikrofonu, wulgaryzmy, teatralne zachowania i brak kontroli nad emocjami. Wszystko to 
w wykonaniu radnych Platformy Obywatelskiej i Razem w Powiecie. 
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Zarząd zmian w uchwale budżeto-
wej rodzi poważne konsekwencje. 
Jak podkreślają radni koalicyjni 
- w chwili obecnej,  żadna z dróg 
powiatowych, które otrzymały 
dofinansowanie z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych nie może zostać zrealizo-
wana. Może dojść zatem do absur-
dalnej sytuacji, że w konsekwencji 
nie zostanie wyremontowana żad-
na w wymienionych wcześniej 
dróg. Wszystko przez upór opozy-
cji. To jednak nie koniec negatyw-
nych informacji. Zaproponowana 
przez Zarząd Powiatu uchwała 
budżetowa zabezpieczała również 
środki finansowe dla Powiatowego 
Zespołu Szkół Nr 2 w Trzebnicy na 
wyjazd grupy młodzieży z zespołu 
szkół na zagraniczne stypendium 
do Włoch. Brak uchwalenia zmian 
w budżecie może pozbawić mło-
dzież możliwości dokształcania 
w ramach zagranicznego stypen-
dium.  
Im dłużej trwała sesja, tym za-
chowania radnych opozycyjnych 
były coraz bardziej skandaliczne. 
Samozwańcze próby prowadzenia 
sesji, przekrzykiwania przewod-
niczącego, teatralne zachowania, 
wyszarpywanie mikrofonu prze-
wodniczącemu, wulgaryzmy – 
spowodowały, że przewodniczący 
Mariusz Skaradziński, nie mogąc 

skutecznie prowadzić sesji i z uwa-
gi na zachowania opozycji, zarzą-
dził przerwę w obradach. Po tych 
słowach radni koalicji wraz z prze-
wodniczącym Rady oraz obojgiem 
wiceprzewodniczących opuścili 
salę obrad. 

Chcą być władzą i basta
Po ogłoszeniu przerwy na sali ob-
rad nie było osoby uprawnionej 
do prowadzenia obrad (są nimi 
tylko przewodniczący oraz upo-
ważnieni przez przewodniczącego 
wiceprzewodniczący rady). Fakt 

ten jednak nie przeszkodził opo-
zycji, by bezprawnie kontynuować 
przerwaną sesję. Mało tego - w ko-
lejnych głosowaniach radni opo-
zycyjni odwołali wiceprzewodni-
czącą rady Magdalenę Szymczuk 
i powołali w jej miejsce swojego 

radnego Adama Gubernata. Na-
stępnie odwołali przewodniczące-
go rady Mariusza Szkaradzińskie-
go i powołali na jego miejsce radną 
Małgorzatę Matusiak.  

Przypomnijmy. Zgodnie z wyro-
kiem Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego  w Poznaniu 
z dnia 07 marca 2013 roku, IV SA/
Po 1081/12, LEX nr 1303724”(...) 
istotnym naruszeniem przepisów 
regulujących procedurę podejmo-
wania uchwały, które powinno 
skutkować stwierdzeniem jej nie-
ważności jest pogwałcenie prze-
pisów regulujących procedurę jej 
podjęcia, a więc m.in. niezgodne 
z prawem zwołanie sesji rady oraz 
prowadzenie obrad rady przez 
osobę nieuprawnioną”.Wobec tego 
uchwały podjęte po ogłoszeniu 
przerwy w obradach oraz opusz-
czeniu sali obrad przez przewod-
niczącego i wiceprzewodniczą-
cych są nieważne. Tym samym 
wybory radnej Małgorzaty Matu-
siak i radnego Adama Guberna-
ta na funkcje przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego są nie-
skuteczne.

[anp]
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https://youtu.be/6lkWxg_rMY8

fragment sesji z najbardziej emocjonującymi momentami 
można obejrzeć na portalu YOUTOUBE, poniżej link

Czytaj i oglądaj 
również
na telefonie:

▶ Kadr z filmu. Radna PO Marzanna Jurzysta-Ziętek w swoim teatralnym wystąpieniu, zakłócając po-
rządek obrad, ogłasza wszem i wobec:  - Tę sesję zwołałam ja! 


