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Powiat ma nowego starostę - został nim Jerzy
Nogowczyk
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Tylko jeden kandydat, tylko jedno głosowanie. Jerzy Nogowczyk został wybrany nowym
starostą cieszyńskim. W piątkowe popołudnie, radni zebrali się na nadzwyczajnej sesji.
25 października na poprzedniej sesji rady powiatu dotychczasowy starosta Czesław Gluza, zrzekł się mandatu
radnego. To z powodu wygranych wyborów parlamentarnych. Zgodnie z prawem, poseł elekt musiał zrezygnować z
dotychczas sprawowanej funkcji. Równocześnie, rezygnacja starosty z pełnionej funkcji oznaczało odwołanie
zarządu powiatu.
Podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji wybrano nowego starostę oraz zarząd. O ile jednak w przypadku starosty
można powiedzieć, że wybrano nowego - o tyle w przypadku zarządu oraz wicestarosty nic się nie zmienia.
Nim przystąpiono do tajnego głosowania, radny Marcin Ślęk przedstawił radnym postać Jerzego Nogowczyka. Z
tekstu, który odczytywał Ślęk, można się było dowiedzieć m.in. że ma czterdzieści lat, jest żonaty i ma półtoraroczną
córkę. Posiada również wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwami.
POSŁUCHAJ

W tajnym głosowaniu Jerzy Nogowczyk zyskał większość. 17 osób głosowało za tą kandydaturą, 9 było przeciw,
jedna osoba się wstrzymała.
Po tym glosowaniu, Janusz Król wiceprzewodniczący rady powiatu wyraził żal w imieniu klubu Prawa i
Sprawiedliwość oraz Cieszyńskiej Inicjatywy Samorządowej, że opozycja z mediów dowiedziała się, kto ma zostać
nowym starostą. Dobrym zwyczajem było wcześniejsze przedstawianie opozycji kandydata na starostę.
Cztery lata temu pan Stanisław Kubicius przedstawił na zebraniu naszego klubu kandydaturę Czesława
Gluzy. Szkoda, że ten zwyczaj nie został podtrzymany. - mówił Król.
Po tych słowach trudno się było dziwić też temu, że podczas głosowania na osobę wicestarosty, liczba za i przeciw
była podobna do tej, która była podczas pierwszego głosowania. Jerzy Pilch zyskał 18 głosów za i 9 przeciw.

To dla mnie wielki zaszczyt i wielka odpowiedzialność - mówił tuż po wyborze Jerzy Nogowczyk. Dziękuję za
poparcie i wybór mnie na stanowisko starosty.
POSŁUCHAJ
O ile dwa wcześniejsze głosowania przechodziły bez większych emocji, to głosowanie radnych nad nowym
zarządem było swoistą ciekawostką. Świeżo wybrany starosta Jerzy Nogowczyk, przedstawił radnym kandydatów
do zarządu powiatu. Były to te same osoby, które do tej pory zasiadały w zarządzie.
Radni głosując na poszczególnych kandydatów, dwóm pierwszym, czyli Czesławie Haczek oraz Jerzemu Malikowi w
zdecydowanej mierze udzielili poparcia.
Tymczasem Marcin Ślęk przy 12 głosach za, 13 przeciw oraz dwóm wstrzymującym się nie został wybrany na
członka zarządu. W tym momencie starosta Nogowczyk poprosił o przerwę. Radni koalicji udali się na naradę. Po
niej, ponownie zgłoszono kandydaturę Ślęka na stanowisko członka zarządu powiatu. W ponownym głosowaniu
zyskał on wymaganą większość głosów (16 za 10 przeciw oraz 1 wstrzymujący się).
Sesja nadzwyczajna była też okazją do złożenia podziękowań byłemu już staroście. To odejście jest chyba
najpiękniejsze, jakie mógł sobie pan wymarzyć - mówił w kierunku Czesława Gluzy - Stanisław Kubicius

przewodniczący rady powiatu.
POSŁUCHAJ

Podczas sesji ślubowanie złożył także Karol Niedźwiecki. Został on radnym po wygaśnięciu mandatu Czesława
Gluzy, byłego radnego i starosty. W sobotę na łamach portalu OX.PL przedstawimy Państwu pierwszy wywiad, jaki
udzielił dziennikarzom tuż po wyborze nowy starosta cieszyński.
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