Pan Daniel Koko Starostą Powiatu
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W sobotę, 17 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim odbyła
się pierwsza sesja Rady Powiatu Lwóweckiego, podczas której radni złożyli ślubowanie i wybrali ze swojego
grona przewodniczącą, wiceprzewodniczącą, starostę, oraz skład zarządu.

Przypomnijmy, do Rady Powiatu Lwóweckiego weszli:
Z ramienia KWW Demokraci – Ludowcy: Koko Daniel, Jagiełło Tadeusz, Szczepańska Małgorzata, Wachal Teresa,
Zatchiej Zenon, Faściszewski Bolesław, Mrówka Józef Stanisław, Kobierecka Iwona;
Z ramienia KW Prawo i Sprawiedliwość: Okulowska Helena, Fidorów Jerzy, Ścigan Eugeniusz i Zych Janina;
Z ramienia KWW Niezależna Inicjatywa Samorządowa: Piotrowicz Krystyna, Sasin Olga, Czembrowski Piotr;
Z ramienia KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska: Grześków Zbigniew i Ziółkowski Wiesław.

To, o czym mówiło się już od kilku miesięcy stało się faktem. Koalicja Demokraci - Ludowcy w tegorocznych wyborach
samorządowych do Rady Powiatu Lwóweckiego zdobyła osiem mandatów. Wynik ten nie pozwolił jednak na
samodzielne rządzenie i doszło do zawarcia porozumienia z Platformą Obywatelską. To posunięcie zapewniło
stosunkowo gładki przebieg sobotnich obrad i wyborów.

Podczas sesji obrady otworzył radny senior – Janina Zych, która przedstawiła porządek posiedzenia. Po czym radni
przeszli do wyboru ze swojego składu przewodniczącej. Tu radny Daniel Koko zgłosił swoją koleżankę, radną
Małgorzatę Szczepańską, która zgodziła się piastować tę funkcję. Innych kandydatur nie było.
Radny Piotr Czembrowski zapytał kandydatkę, jak widzi siebie w takiej roli podkreślając, że jego zdaniem
dotychczasowa rola wiceprzewodniczących była marginalizowana, przysłonięta przez osobowość przewodniczącego.
Pani Szczepańska odpowiadając przyznała, iż nie zgadza się z takimi tezami i mówiła, że jej zdaniem dotychczasowi
przewodniczący bardzo dobrze radzili sobie z pełnieniem funkcji i nie widzi powodu by w tym względzie zmieniać
podejście do tej funkcji. – Moja ocena zarówno przewodniczącego Daniela Koko, jak i poprzednich przewodniczących
rady jest bardzo wysoka. Uważam, że bardzo sprawnie były prowadzone obrady i organizacja była bardzo dobra. –

mówiła radna Szczepańska, która zapewniła, że chciałaby być kontynuatorką tego nurtu.
W tajnym głosowaniu radni większością głosów przychylili się do tej kandydatury i tym samym Pani Szczepańska
została nową Przewodniczącą Rady Powiatu Lwóweckiego.

W statucie Powiatu jest zapis mówiący o dwóch wiceprzewodniczących, jednak w dniu wczorajszym padła tylko jedna
kandydatura radnej Teresy Wachal, która również w tajnym głosowaniu została zatwierdzona przez radnych. Drugiej
kandydatury nikt nie zgłosił, tak więc temat został odłożony do kolejnej sesji.
Zdecydowanie więcej emocji budził wybór starosty. Tu pierwszą i ostatnią kandydaturę radnego Daniela Koko
zgłosiła radna Szczepańska. – Jest to najmłodszy radny, ale wiek jego jest odwrotnie proporcjonalny do
doświadczenia jakie ma w samorządzie. Radny Daniel Koko nieprzerwanie od 2006 roku jest radnym powiatowym z
incydentem w 2002 roku, czyli jest to już tutaj 13 rok. – mówiła rekomendując kandydaturę radna Szczepańska, która
dodawała, iż radny Koko był przewodniczącym rady, czy przewodniczącym komisji oświaty. – Jeżeli chodzi o liczby, to
radny Koko cieszy się w naszej gminie (Gryfów Śląski) dużym poparciem społecznym i można powiedzieć, że
największym spośród nas tutaj obecnych, ponieważ przy blisko tysiącu głosów uzyskał 25% poparcie społecznego.
Mój wniosek jest konsekwencją tego faktu. – dodawała radna Szczepańska.
Radny Koko wyraził zgodę na kandydowanie.
W imieniu Niezależnej Inicjatywy Samorządowej pytania do kandydata skierowała radna Krystyna Piotrowicz, która
mówiła: – Pamiętamy jakie argumenty padały przy tworzeniu koalicji cztery lata temu, przekonywano nas wówczas,
że koalicja kierująca naszym powiatem miała być odzwierciedleniem sytuacji w sejmiku wojewódzkim, co miało
zagwarantować nam strumień finansowania naszych inwestycji. Pamiętamy, że również urząd powierzany był radnym,
którzy uzyskiwali niezbyt imponujące poparcie w swojej gminie. Dziś słyszymy, że duża liczba głosów jest swoistym
zobowiązaniem do objęcia tego urzędu. Obawiamy się, że oficjalne argumenty są za każdym razem inne, za każdym
razem dopasowuje się do nowych sytuacji a jednocześnie za każdym razem kluczowe stanowiska w zarządzie
obejmują te same osoby. – mówiła radna Piotrowicz, która zapytała kandydata m.in. o to dlaczego chce być starostą,
jak widzi przyszłość, realizację programu wyborczego, jakie ma plany dotyczące kluczowych sfer jak służba zdrowia,
oświata, czy drogi oraz trudne sprawy dotyczące inwestycji, w których Powiat po przegranych procesach stracił setki
tysięcy złotych.
W odpowiedzi kandydat na starostę wygłosił długie przemówienie. – Dlaczego chcę kandydować na starostę powiatu
lwóweckiego? Dlatego, że lubię bardzo trudne wyzwania, lubię bardzo ciężką pracę i lubię służyć mieszkańcom, ale
to naprawdę pod wielkim wykrzyknikiem służyć, z akcentem na słowo służyć. Dla mnie praca w samorządzie jest
czymś co po prostu … jak teraz nawet mówię, to przechodzą mi ciarki po plecach, dlatego, że nie ma nic
przyjemniejszego jak realizować się w zadaniach, w których widać tą radość kiedy mieszkańcy są zadowoleni z tego,
że się dla nich coś robi dobrze, że się im pomaga i realizuje się zadania, których oczekują. – mówił radny Daniel Koko,
który odczytał także porozumienie koalicyjne i jego główne założenia przyznając jednocześnie, że ma świadomość, iż
to porozumienie zawiera jedynie ogólniki i nie wyczerpuje wszystkich tematów, które będą w tej kadencji realizowane.

W tajnym głosowaniu wynikiem 15 głosów za i dwa głosy przeciw radni wybrali Pana Daniela Koko na Starostę
Powiatu lwóweckiego.

Nowy starosta zarekomendował radnym do akceptacji kandydaturę Zbigniewa Grześkowa na Wicestarostę oraz
trójkę kandydatów: Zenona Zatchieja, Stanisława Mrówkę i Wiesława Ziółkowskiego na członków zarządu. Radni
większością głosów przychylili się do tych kandydatur.

Starosta Daniel Koko pierwszego wywiadu udzielił redakcji Lwówecki.info. Zapytaliśmy go miedzy innymi o to, czy
łatwo było porzucić dotychczasową pracę, kto w rzeczywistości będzie rządzić powiatem oraz zapytaliśmy o pierwsze
decyzje i plany.

Obejrzyj

Panu staroście, nowemu zarządowi oraz wszystkim radnym życzymy tylko trafnych decyzji, z myślą o
wszystkich mieszkańcach powiatu lwóweckiego

