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PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 

Z XXXIX SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. 

DUŻA SALA NARAD IM. MICHAŁA ILNICKIEGO STAROSTWA POWIATOWEGO  

(I PIĘTRO) 

 

* * * 

Obrady XXXIX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1301. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania radnych.  

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie 

Namysłowskim na lata 2018-2020”, 

b) przyjęcia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania  

i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci  

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 

2018-2023”, 

c) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR 

w Namysłowie, 

d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym  

i publicznym oraz trybu i zakresu prowadzenia kontroli ich pobrania  

i wykorzystania, 

e) zgłoszenia kandydata Powiatu Namysłowskiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy  

w Namysłowie, 

f) odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 

g) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku. 

7. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku w 2017 r. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

9. Wnioski i sprawy różne. 

10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

11. Zakończenie sesji. 

 

 

Ad 1) 

 

Otwarcia XXXIX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący 

Rady Powiatu Piotr Lechowicz. Przywitał Starostę Namysłowskiego Andrzeja Michtę, 

Wicestarostę Konrada Gęsiarza, Sekretarz Powiatu Alinę Białas, Radcę Prawnego Wojciecha 

Kucyperę, Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansowego Joannę Raduchowską, Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniewa Juzaka, Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy Iwonę Kamińską, Dyrektor Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Bożenę Korczowską 

– Kułakowską, dyrektorów szkół, naczelników wydziałów, pracowników Starostwa 

Powiatowego i pozostałe osoby przybyłe na sesję. 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poinformował, że Powiatowy Urząd 

Pracy w Namysłowie otrzymał wyróżnienie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, a następnie poprosił Dyrektora Zbigniewa Juzaka o zabranie głosu. 
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 Starosta Namysłowski Andrzej Michta wraz z Wicestarostą Konradem Gęsiarzem  

i Przewodniczącym Piotrem Lechowiczem pogratulowali otrzymanego wyróżnienia 

Dyrektorowi Zbigniewowi Juzakowi i Zastępcy Iwonie Kamińskiej. 

 

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniew Juzak podziękował za otrzymane 

gratulacje. Powiedział, że Powiatowy Urząd Pracy od dłuższego czasu osiąga wysokie 

miejsca, ponieważ zmienił się system naliczania i rozliczania urzędów pracy, który 

funkcjonuje od trzech lat. Namysłowski Urząd Pracy w roku ubiegłym był na pierwszym 

miejscu, w tym roku jest na drugim, zaraz po Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie, co jest 

zasługą pracowników Urzędu.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz przywitał Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych Bartosza Medyka i Dyrektora Domu Dziecka Macieja Jańskiego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz na podstawie listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych  

17 radnych). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji  

i innych osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad 2) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zaproponował, aby do porządku sesji 

wprowadzić nowy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/2017 Rady 

Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2025, oznaczony jako 6h. 

Przewodniczący powiedział, że powyższy projekt uchwały był omawiany na 

poniedziałkowych Komisjach, a następnie zapytał, czy są inne propozycje zmian do porządku 

obrad.  

   

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że już na Komisji poruszał sprawę  

dot. uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  

i pojawiły się istotne wątpliwości co do uzasadnienia, które przesądzają w jego opinii czy 

radni tą uchwałę powinni podejmować. Radni nie otrzymali zmienionego uzasadnienia do 

uchwały, dlatego wnioskuje, aby powyższą uchwałę wycofać z porządku sesji. 

 

 Radca Prawny Wojciech Kucypera powiedział, że w/w uchwały można w ogóle nie 

podejmować, ponieważ dwa miesiące po upływie terminie wniesienia wezwania, grupa 

skarżących radnych może wnieść skargę do WSA, dodając, że uchwala wraz z uzasadnieniem 

jest w porządku.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są inne uwagi do 

porządku obrad. W związku z tym, że innych uwag i propozycji nie było, Przewodniczący 

poddał pod głosowanie wniosek radnego Szyndlarewicza o wykreślenie z porządku obrad 

uchwały dotyczącej odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  

 

 Wniosek o wykreślenie z porządku obrad uchwały dotyczącej odmowy uwzględnienia 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa został odrzucony 9 głosami przeciwnymi, przy 6 

głosach za i 2 głosach wstrzymujących.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie porządek 

obrad wraz z wprowadzeniem nowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  
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Nr XXXVIII/274/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2025. 

 

 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco: 

  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania radnych.  

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie 

Namysłowskim na lata 2018-2020”, 

b) przyjęcia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania  

i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci  

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 

2018-2023”, 

c) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR 

w Namysłowie, 

d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym  

i publicznym oraz trybu i zakresu prowadzenia kontroli ich pobrania  

i wykorzystania, 

e) zgłoszenia kandydata Powiatu Namysłowskiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy  

w Namysłowie, 

f) odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 

g) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku, 

h) zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2018-2025. 

7. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku w 2017 r. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

9. Wnioski i sprawy różne. 

10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

11. Zakończenie sesji. 

 

Ad 3) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że protokół z poprzedniej 

sesji radni otrzymali i do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi. Następnie poddał projekt 

uchwały z XXXVIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego pod głosowanie. 

 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 grudnia 2017 r.  

 

Ad 4) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że radni otrzymali 

informacje Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami – załącznik nr 3 do 

protokołu. Zapytał czy Starosta Namysłowski chciałby coś uzupełnić i czy są jakieś pytania. 
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Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że do dnia dzisiejszego odbyły się 

4 posiedzenia Zarządu Powiatu, a następnie poprosił o zadawanie pytań.   

 

 Pytań nie było. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami 

została przyjęta.  

 

Ad 5)  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że 5 interpelacji i zapytań 

zostało złożonych na poprzedniej sesji, na które radni otrzymali odpowiedzi. 

 

Radny Sławomir Gradzik powiedział, że chciałby kontynuować swoją interpelację, 

ponieważ będzie to ciąg dalszy pytań do interpelacji złożonej w terminie wcześniejszym. 

Powiedział, że otrzymał umowę między MOW-em a Starostwem Powiatowym, która jest  

z dnia 01.12.2009 r. i poprosił o kopię wszystkich aneksów do umowy z dnia 01.12.2009 r. 

zawartych między Zarządem Powiatu Namysłowskiego, a Towarzystwem Społecznych 

Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” w Namysłowie i na prowadzenie 

placówki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Namysłowie od dnia zawarcia umowy  

tj. 01.12.2009 r. do dnia dzisiejszego. Kolejny wniosek dotyczy udostępnienia kopii 

wszystkich protokołów przeprowadzonych kontroli przez zleceniodawcę umowy, czyli 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego dotyczących realizacji umowy i prowadzenia placówki 

MOW w Namysłowie, od dnia 01.12.2009 r. do dnia dzisiejszego. Wyjaśnił, że te pytania są 

związane z paragrafami umowy m.in. §5 – kontrola prawidłowości wykonania zleconego 

zadania w tym wydatków przekazanych środków finansowych polegających na 

przeprowadzeniu przez upoważnionych pracowników przez zleceniodawcę w każdym czasie  

i miejscu, kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostępnionej przez podmiot. Radny 

Gradzik zawnioskował o zestawienie z przeprowadzonych kontroli przez podmioty 

zewnętrzne m.in. UKS w okresie od 01.12.2009 r. do dnia dzisiejszego, dotyczące realizacji 

ww. umowy i prowadzenia Ośrodka MOW w rozbiciu na okresy przeprowadzonych kontroli, 

wskazania ewentualnych nieprawidłowości, wskazania wysokości naliczonego zwrotu dotacji 

oraz ewentualnych kar wynikających z tych kontroli. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że radny otrzyma  

w stosownym terminie odpowiedzi na swoje interpelacje i zapytał, czy radni mają jeszcze 

jakieś zapytania i interpelacje. 

 

Radny Krzysztofowi Szyndlarewicz powiedział, że chciałby poprosić o wyjaśnienie 

albo uzupełnienie swojej wcześniejszej interpelacji, w której prosił o wykaz wypłaconych 

nagród w Starostwie Powiatowym w obecnej kadencji. Wyjaśnił, że otrzymał wydruk, który 

obejmuje rozrachunki z konta 17010 i chciałby poprosić o ewentualne podobne zestawienie 

dla rozrachunków 17011 i 17012, czyli ewentualne wypłacone nagrody jubileuszowe, bo 

wydawałoby się, że to zestawienie które otrzymał zawiera całość, jednak po analizie 

wychodzi, że albo z tych dwóch pozostałych rozrachunków żadna nagroda nie była 

wypłacona lub po prostu tego zestawienia nie otrzymał. 

Radny odniósł się do spraw bieżących i zapytał o utworzone Liceum czy Gimnazjum 

dla osób dorosłych w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie we 

wrześniu ubiegłego roku. Zapytał jaki był nabór do tej szkoły w ubiegłym roku i czy to 

Liceum istnieje nadal oraz jakie są koszty funkcjonowania tej szkoły. 

Radny Krzysztofowi Szyndlarewicz zapytał, czy istnieje problem dotyczący spełnienia 

wymogów w zakresie ilości lekarzy na oddziale dziecięcym w Namysłowskim Centrum 

Zdrowia S.A. Powyższa sprawa ma rzutować na problemy z oddziałem położniczym, czy ktoś 
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mógłby te wątpliwości rozwiać i czy prawdą jest, że do 31.01.2018r. jakieś kluczowe decyzje 

powinny zapaść a jeszcze na dzisiaj są niesformalizowane. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz oddał głos Członkowi Zarządu 

Powiatu a zarazem Dyrektorowi NCZ S.A Arturowi Masiowskiemu. 

 

Członek Zarządu i Dyrektor NCZ S.A Artur Masiowski odpowiedział, że w grudniu 

zostało przeprowadzone postępowanie konkursowe na wszystkie stanowiska lekarskie w NCZ 

S.A. i aż 99 % lekarzy podpisało kontrakt poza jedną panią doktor. Powiedział, że w środę jak 

przebywał na urlopie pani doktor nie do końca podpisała umowę na oddziale pediatrycznym. 

W dniu dzisiejszym o godz. 800 i 1200 spotkał się z lekarzami pediatrami, uzgodniono, że do 

18.02.2018r. będzie dyżurowy grafik pracy oddziału, dodając, że nie jest prawdą, że 

31.01.2018r będzie się działo coś złego w szpitalu. Pan Masiowski powiedział, że do  

18 lutego jest zapewniona praca na wszystkich oddziałach i podsumował, że jeden z lekarzy 

powiedział, iż dzisiaj panuje tzw. „kidnaping” na lekarzy. Powiedział, że to nie jest tajemnicą, 

wszyscy widzą co się dzieje w Kluczborku i Oleśnie, została zawieszona praca oddziału 

interny i ma przypuszczenia, że naszą Panią doktor ktoś skusił lepszymi warunkami 

finansowymi. Wyjaśnił, iż wykonano dziesiątki telefonów do lekarzy pediatrów i faktycznie 

jest problem, żeby znaleźć lekarza pediatrę na stanowisko ordynatora i na dyżury. Nadmienił, 

że jednym z powodów niepodpisania przez panią doktor umowy na oddziale pediatrycznym 

było to, że miała zbyt dużą ilość dyżurów i obciążenie pracą spowodowało to, iż planuje 

zmienić miejsce pracy. Dyrektor Masiowski poinformował, że jest umówiony z panią doktor 

na czwartek na rozmowę i ma nadzieję, że uda się zmienić tą decyzję, dodając, iż uważa, że 

sytuacja w zatrudnieniu lekarzy i nie tylko pediatrów jest trudna. Podsumował, iż do 

18.02.2018r zapewniona jest praca oddziału pediatrycznego, położniczego i noworodkowego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał radnego Krzysztofa 

Szyndlarewicza czy odpowiedź jest wystarczająca. 

 

Radny Krzysztofowi Szyndlarewicz potwierdził, że tak. 

 

Radny Marcin Piekarek powiedział, że ma pytanie do Zarządu Powiatu i nadmienił, że 

ten temat poruszał już na komisjach i to było w taki nieoficjalny sposób, teraz prosi  

o udzielenie odpowiedzi na piśmie. Powiedział, że mija rok od oddania do użytkowania po 

remoncie drogi i chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej, dodając, że kilkukrotnie informował  

o stanie chodnika i drogi, zaraz po zakończonym remoncie i w trakcie roku i nadal nic się nie 

zmieniło i jest coraz gorzej. Powiedział, że nie należy czekać na koniec gwarancji  

5 letniej i jak można to należałoby teraz podjąć działania, ponieważ są tam nierówności  

i w kilku miejscach zapadnięcia asfaltu oraz chodniki są nierówne na całej długości.  

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że zostanie dokonany przegląd  

w jak najkrótszym czasie i jeśli są usterki to na pewno zostanie to w ramach gwarancji 

naprawione. 

 

Radny Marcin Piekarek zwrócił uwagę, że te nierówności na chodnikach na  

ul. Grunwaldzkiej najlepiej widać po zmierzchu. 

 

W związku z tym, że innych interpelacji i zapytań nie było Przewodniczący Rady 

Powiatu Piotr Lechowicz zamknął punkt 5. 
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Ad 6a) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej  

w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2020” – załącznik nr 4 do protokołu. 

 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Romana Półrolniczaka o opinię. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Roman Półrolniczak powiedział, że opinia Komisji jest 

pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej  

w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2020” została podjęta jednogłośnie i nadano jej 

numer XXXIX/284/2018 – załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad 6b) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania  

i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2023” – 

załącznik nr 6 do protokołu. 

 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Romana Półrolniczaka o opinię. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Roman Półrolniczak powiedział, że opinia Komisji jest 

pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poprosił Przewodniczącego Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Wojciecha Próchnickiego o opinię.  

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie 

promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci  

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata  

2018-2023” została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXIX/285/2018 – załącznik 

nr 7 do protokołu. 
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Ad 6c) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej przy PCPR w Namysłowie – załącznik nr 8 do protokołu. 

 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Romana Półrolniczaka o opinię. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Roman Półrolniczak powiedział, że opinia Komisji jest 

pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rozwoju, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Jerzego Szuberta o opinię.  

 

Przewodniczący Komisji Jerzy Szubert powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej przy PCPR w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 

XXXIX/286/2018 – załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad 6d) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom 

niepublicznym i publicznym oraz trybu i zakresu prowadzenia kontroli ich pobrania  

i wykorzystania – załącznik nr 10 do protokołu. 

 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Romana Półrolniczaka o opinię. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Roman Półrolniczak powiedział, że opinia Komisji jest 

pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom  

i placówkom niepublicznym i publicznym oraz trybu i zakresu prowadzenia kontroli ich 

pobrania i wykorzystania została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 

XXXIX/287/2018 – załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad 6e) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata Powiatu Namysłowskiego do Powiatowej Rady 

Rynku Pracy w Namysłowie – załącznik nr 12 do protokołu. 
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W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Wojciecha Próchnickiego o opinię.  

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata Powiatu Namysłowskiego do 

Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie została podjęta 11 głosami za, przy  

2 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących, nadano jej numer XXXIX/288/2018 – 

załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta podziękował Krzysztofowi Żołnowskiemu za 

pełnienie funkcji Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie.  

 

Ad 6f)  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa – załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w uzasadnieniu jest napisane, że 

skarga złożona przez radnego Rady Miejskiej Konrada Gęsiarza została odrzucona a nie 

oddalona, co czyni dalsze procedowanie tej sprawy jako bezprzedmiotowe. Radny 

powiedział, że ma wątpliwości, ponieważ pomimo tego, że skarga została odrzucona to 

Radnemu nie zamyka drogi do zaskarżenia postanowienia Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu. Zapytał, czy Radny zaskarży postanowienie Sądu do WSA. 

 

Radny Roman Letki opuścił sale narad. Stan radnych 16. 

 

Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że nie czuje się radnym Rady 

Miejskiej w Namysłowie, ale jako Konrad Gęsiarz powie, że otrzymał to postanowienie i nie 

ma zamiaru składać zażalenia. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał Pana Konrada Gęsiarza, kiedy to 

postanowienie otrzymał, ponieważ termin 7 dni na złożenie zażalenia jeszcze nie minął to 

uzasadnienie w dalszym ciągu jest nieprawdziwe. 

 

Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz odpowiedział, że nie jest w stanie dzisiaj 

dokładnie powiedzieć którego dnia otrzymał to pismo, ale było to na początku zeszłego 

tygodnia. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w uzasadnieniu projektodawca 

uchwały powołuje się na to, że podjęcie tej uchwały stwierdzającej wygaszenie mandatu 

radnego miejskiego ma charakter aktu deklaratoryjnego co niestety stoi w sprzeczności   

z obecnym orzecznictwem zarówno Naczelnego Sądu Administracyjnego jak i Sądu 

Najwyższego. Radny zwrócił uwagę, że dopóki nie jest wyczerpana droga do odwołania się 

od rozstrzygnięcia w WSA, ta uchwała nie zmieniła statusu kolegi Konrada Gęsiarza, dlatego 

mówił w kontekście radnego Rady Miejskiej Namysłowa, ponieważ ten stan nadal trwa. 
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Samo podjęcie, uchwały o wyborze na funkcję Wicestarosty osoby, która w chwili wyboru 

pełniła mandat Radnego Rady Miejskiej w Namysłowie stanowi, jak to stwierdził 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, rażące naruszenie prawa. Taki wyrok 

zapadł w czerwcu 2011 roku w bardzo podobnej sprawie i tamten wyrok w części, która 

dotyczyła wyboru danego radnego do składu Zarządu Powiatu, Sąd tą uchwałę w tym punkcie 

uznał za sprzeczną z prawem i stwierdził nieważność tej uchwały w tym fragmencie, który 

dotyczył wyboru radnego na członka zarządu. Radny Szyndlarewicz, powiedział, że radni nie 

mieli prawa podejmować uchwały o wyborze kolegi Konrada Gęsiarza na stanowisko 

Wicestarosty przed tym jak kolega nie zrzekł się funkcji radnego Rady Miejskiej  

w Namysłowie. Ten błąd należy naprawić. Radny poprosił kolegów z koalicji rządzącej 

powiatem o chwilę refleksji i nie brnięcie dalej w tą trudną sytuację, ponieważ ona  

w konsekwencji będzie rodziła poważne wątpliwości czy decyzje lub uchwały Zarządu  

w których brał udział kolega Konrad Gęsiarz, będą mieć właściwą moc prawną. Radny 

Krzysztof Szyndlarewicz raz jeszcze poprosił o niepodejmowanie tej uchwały by jeszcze raz 

zastanowić się w jaki sposób tą sytuację uzdrowić. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi. 

 

Radca Prawny Wojciech Kucypera powiedział, że interpretację prawną każdy może 

mieć swoją, orzeczeń, jest dużo z 2016 czy 2017 roku, NSA stwierdził, że jest to charakter 

deklaratoryjny. Powiedział, że niezależnie od orzeczeń, które się zmieniają, czyta przepisy,  

w których jest napisane, że uchwała stwierdza wygaśnięcie, czyli stwierdza fakt, który się 

dokonał. W takim przypadku nie powołuje się nowego porządku prawnego i nie ma też 

wymogu, że osoba, która pełni funkcję radnego przed głosowaniem zrzekała się mandatu 

radnego, bo co w sytuacji, kiedy taka osoba nie zostanie wybrana na Wicestarostę. Radca 

Prawny powiedział, że uchwała jest dobra pod względem prawnym. 

 

Radny Adam Maciąg powiedział, że w tym konflikcie tak naprawdę chodzi  

o zablokowanie wyboru nowego radnego. Powiedział, iż przyszło nam żyć w dość trudnych 

czasach, ktoś kto przysięga na konstytucję a później ją łamie, ktoś kto porównuje białą różę  

z symbolem nacjonalistycznym a nawet swastyką, ten ktoś to są przedstawiciele najwyższych 

władz państwowych, ale na swoim poziomie też skombinujmy to coś co jest możliwe. Radny 

powiedział, że jest wśród nas tylu mądrych ludzi, którzy wiedzą, że tu nie chodzi tylko o takie 

drobne sprawy, tylko sprowadzamy sprawy w państwie w organizacjach publicznych, których 

częścią władzy publicznej jest również samorząd powiatowy do takich zupełnie 

niepotrzebnych kombinacji naruszeń prawa. Dlatego podobnie jak Pan Szyndlarewicz 

wnioskuje o zaniechanie, obronę tejże uchwały i wycofania jej z obradowania. 

 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że trudno mu zgodzić się do końca z tym 

co mówił mecenas, ponieważ mówił, uchwała rady miejskiej stwierdza wygaśnięcie mandatu, 

ale od tej uchwały przysługuje droga odwoławcza. I co by się stało, gdyby radny Konrad 

Gęsiarz nie popełnił błędu i w terminie złożył odwołanie od tej uchwały i co by się stało, 

gdyby Wojewódzki Sąd Administracyjny, radnemu przyznał rację i uchwałę uchylił. Odkąd 

pojawiła się możliwość odwołania dla radnych od tej uchwały nie można mówić, że ma 

charakter deklaratoryjny i Mecenas dobrze o tym wie. Radny poprosił Mecenasa, by 

powiedział jaki miałby status radny Konrad Gęsiarz i jednocześnie Wicestarosta, gdyby  

w terminie zaskarżył uchwałę i Sąd Administracyjny tą uchwałę by uchylił.  

 

Radca Prawny Wojciech Kucypera odpowiedział, że nie wie co by było, gdyby  

i uważa, że uchwała w tym stanie faktycznym jest dobra.  
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Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz zwrócił się do radnego Szyndlarewicza, 

mówiąc, że Rada nie powinna się gdybaniem zajmować tylko pracą i dlatego należy opierać 

się stanem faktycznym jaki jest na dzień dzisiejszy. Wyjaśnił, że żaden z dokumentów nie 

stwierdza, że nadal jest radnym, ani Wojewoda tej uchwały nie zaskarżył, a przecież ta 

uchwała była skierowana do nadzoru prawnego Wojewody. Nadmienił, że z dniem  

22 listopada br. uchwała o wygaszenie jego mandatu uprawomocniła się i taki jest stan 

prawny na dzień dzisiejszy, dlatego Sąd odrzucił skargę i w ogóle nią się nie zajął. 

Wicestarosta odniósł się również do słów radnego Adama Maciąga i uważa, że bardzo mądrze 

powiedział, iż nie powinniśmy się tym zajmować i liczy, że Radny wycofa swój podpis pod 

pismem, przez które procedowana jest ta uchwała.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz jeszcze raz podkreślił, że to, iż radny Konrad Gęsiarz 

spóźnił się z zaskarżeniem tej uchwały i na dzień dzisiejszy nie jest wiadome, czy drogę 

sądową wyczerpał. Prawdopodobnie jest termin do zaskarżenia postanowienia Sądu 

Wojewódzkiego z 15.01.2018r., które w ubiegłym tygodniu kolega Konrad otrzymał, ale nie 

wiemy czy ten termin na złożenie zaskarżenia już minął i podkreślił, że to tak naprawdę jest 

rzecz drugoplanowa. Najważniejsze jest to, że w chwili podejmowania uchwały o wyborze 

Pana Konrada na stanowisko Wicestarosty był jednocześnie radnym Rady Miejskiej  

w Namysłowie. Radny powiedział, że w takiej sytuacji, wystarczyło, aby po głosowaniu 

radny Konrad Gęsiarz złożył rezygnację z funkcji radnego Rady Miejskiej w Namysłowie. 

Wtedy uchwała o wyborze na stanowisko Wicestarosty podjęta przez Radę Powiatu nie 

miałaby tego istotnego błędu, który ostatecznie przesądził o tym, że ona jest niezgodna  

z prawem. Radny Krzysztof Szyndlarewicz raz jeszcze prosił, aby nie podejmować tej 

uchwały w tej chwili. 

 

Radny Adam Maciąg zwrócił się do Wicestarosty Namysłowskiego, mówiąc, że nie 

ma do niego żadnych uprzedzeń personalnych, ponieważ poznali się tutaj, a to co mówi 

podyktowane jest tym, że osoba na stanowisku publicznym lub aspirująca do tego, takich 

rzeczy nie powinna kreować, tym bardziej że gra toczy się o pietruszkę. Radny dodał, że nie 

wycofa swojego podpisu pod pismem.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz przypomniał, że wniosek o wycofanie 

z porządku obrad powyższego projektu uchwały nie został przyjęty, dodając, że projekt był 

omawiany na wszystkich trzech komisjach, a następnie poprosił o opinie przewodniczących 

komisji. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Roman Półrolniczak powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Jerzy 

Szubert powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa została podjęta 9 głosami za, przy 5 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących, 

nadano jej numer XXXIX/289/2018 i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że głosowało 16 radnych, 

ponieważ Roman Letki opuścił salę. 

Ad 6g) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków  

w 2018 roku – załącznik nr 16 do protokołu. 

 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Wojciecha Próchnickiego o opinię.  

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2018 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXIX/291/2018 

– załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad 6h) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz przypomniał, że jest to nowy projekt 

uchwały, a następnie zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXVIII/274/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2018-2025 – załącznik nr 18 do protokołu. 

 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Wojciecha Próchnickiego o opinię.  

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/2017 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy 

Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2025 została podjęta jednogłośnie  

i nadano jej numer XXXIX/290/2018 – załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad 7) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do 

sprawozdania Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku w 2017 r.– załącznik nr 20 do protokołu.  

 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. 
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Sprawozdania Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku w 2017 r. zostało prze radnych przyjęte jednogłośnie, 16 głosami za.  

 

Ad 8) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz przypomniał, że radni otrzymali 

odpowiedz na swoje interpelacje, a następnie zapytał, czy mają jeszcze jakieś pytania. 

 

 Radny Sławomir Gradzik zwrócił się z pytaniem do Inspektora ds. Rady i Zarządu 

Powiatu Moniki Duraj, czy odpowiedź jaką otrzymał odnośnie podwyżek pracowników 

dotyczyła wyliczeń miesięcznych.  

 

Inspektor ds. Rady i Zarządu Powiatu Monika Duraj odpowiedziała, że tak. 

 

Ad 9) 

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że skoro Pan Konrad Gęsiarz nie czuje 

się radnym Rady Miejskiej w Namysłowie to dlaczego pobiera dietę radnego. Gmina tylko na 

krótki czas wstrzymała mu wypłatę diety, dopóki nie dowiedziała, że zaskarżył uchwałę. Pan 

Konrad Gęsiarz do chwili obecnej nie zwrócił się z pismem wyjaśniającym tą sytuacje, aby 

diety mu już nie przesyłać, ponieważ jego interpretacja stanu prawnego jest taka a nie inna. 

Może Starosta Namysłowski przekaże to Wicestaroście i wtedy dowie się jak sprawa się 

potoczyła.  

 

 Radny Wojciech Próchnicki zapytał czy radny Krzysztof Szyndlarewicz wystąpił  

z zapytaniem publicznym.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że jest to część informacji publicznej  

i każdy może o to zapytać, nie musi to być na piśmie, może to być telefonicznie i do 

protokołu.  

 

 Radny Wojciech Próchnicki zapytał, dlaczego Gmina Namysłów takie pieniądze 

przelewa. Powiedział, że Gmina podjęła uchwałę o wygaszeniu mandatu i jest tu pewna 

niekonsekwencja. Poprosił, aby zwrócić się z pytaniem do Gminy a nie na sesji na forum 

ogólnym, tym bardziej, że nie ma w tej chwili Wicestarosty Namysłowskiego. 

  

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz przypomniał, że w tej chwili 

omawiany jest punkt wnioski i sprawy różne, a następnie zapytał, czy są jeszcze jakieś 

wnioski. Powiedział, że pytanie zostało zadane, a Starosta Namysłowski je przekaże. 

 

Radny Artur Masiowski w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Opieki Długoterminowej, 

zostały rozdane rozdane ulotki dotyczące przekazania 1% na Stowarzyszenie. Zachęcił na 

przekazanie Stowarzyszeniu środków, dodając, że Stowarzyszenie zbiera rocznie ok 100.000 

zł, które przekazywane jest do Hospicjum i do ZOL-u. 

  

 Radny Marcin Piekarek powiedział, że w budżecie zaplanowana została kwota na 

wykonanie projektu odnośnie rozbudowy boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym. Zapytał 

czy coś więcej w tym temacie mógłby się dowiedzieć.  Radny zapytał, co stało na 

przeszkodzie, aby pewne prace wykonać również na boisku w Zespole Szkół Mechanicznych.  

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że na projekt boiska przy I LO 

zabezpieczone zostały pieniądze w budżecie, a realizacja nastąpi w latach późniejszych. 



13 

 

Starania były czynione przez Wicestarostę Konrada Gęsiarza i Posła Bartłomieja 

Stawiarskiego. Starosta odniósł się do boiska przy Zespole Szkół Mechanicznych, mówiąc, że 

wiele tam już zostało zrobione, dodając, że realizacja dwóch obiektów w tym samym czasie 

nie będzie możliwa. Zarząd podjął decyzje, że w pierwszej kolejności będzie realizowane 

boisko przy I LO, tym bardziej, że ta kwestia była podnoszona już wiele razy.  

 

 Radny Stanisław Wojtasik zapytał, czy jest realizowane zadania dotyczące łatania 

dziur.  

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że dziury są łatane, a następnie 

poprosił Naczelnika Wydziału Dróg o uszczegółowienie wypowiedzi.  

 

 Naczelnik Wydziału Dróg Krzysztof Holinej powiedział, że zadania polegające na 

łataniu dziur realizowane są na bieżąco. Najbardziej zniszczone odcinki są w tej chwili 

remontowane, jeżeli pogoda pozwoli będą remontowane kolejne odcinki dróg. 

 

  Radny Krzysztof Szyndlarewicz w imieniu mieszkańców Strzelec i Bukowy Śląskiej 

wnioskuje o remont dróg. Pomiędzy tymi dwoma miejscowościami jest 2 km odcinek drogi  

z płyt betonowych, co zostało przez ciężki sprzęt rolniczy rozjeźdżone i nie ma możliwości, 

aby w tej chwili przejechało tam auto osobowe. Mieszkańcy bardzo proszą Starostę, aby 

podjął działania, by tą komunikację poprawić.  

  

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że jest to droga transportu rolnego 

i mimo tego w roku ubiegłym była ona remontowana. Zarówno odcinek, który jest odcinkiem 

szutrowym od strony m. Bukowa, były również wymieniane płyty na odcinkach najbardziej 

zniszczonych. Starosta powiedział, że naprawy zostaną dokonane, ale nacisk został położony 

na drogę Gręboszów – Strzelce, który jest o wiele bardziej uczęszczany i potrzebny.  

 

Radny Jerzy Szubert powiedział, że droga była zrobiona do przejazdu kolejowego przez 

Domaszowice i kiedy był w Zarządzie Gminy, władze Namysłowa nie zgodziły się na 

zrobienie odcinka drogi od torów do Strzelec. Radny Jerzy Szubert poprosił Starostę, aby 

pamiętać o zabrukowaniu placu przy Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej.  

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że pamięta o Domu Pomocy 

Społecznej „PROMYK” w Kamiennej, duża ilość materiału została pozyskana z remontu przy 

Szpitalu. Starosta dodał, że nie chodzi tu tylko o samą kostkę, ale również o robociznę, która 

w tej chwili jest wysoko w cenie.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że odcinek drogi tłuczniowy do granic 

Gminy Namysłów, przez Powiat Namysłowski został wykonany i jest on w przyzwoitym 

stanie. Chodzi o odcinek drogi z płyt, które pozapadały się i być może wystarczy 2 lub 3 dni 

pracy, aby droga ta była przejezdna.  

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że niewielkie prace remontowe 

mogłyby zostać dokonane, oczywiście po wcześniejszym dokonaniu przeglądu.  

 

Radny Marcin Piekarek zapytał w jakich miejscowościach będą ścieżki rowerowe i od 

kiedy rozpoczną się prace.  

 

 Naczelnik Wydziału Dróg Krzysztof Holinej powiedział, że została podpisana umowa 

z Firmą LARIX na zaprojektowanie i budowanie ścieżek. W tej chwili trwa przygotowanie 

dokumentacji projektowej i wiosna rozpoczną się prace budowlane. Ścieżki rowerowe będą 
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na odcinkach: Namysłów – Łączany, Łączany – Kamienna, Rychnów, Namysłów – Józefków, 

Smarchowice Małe – Dębnik, Wilków – Dębnik, ul. Oławska – leśniczówka.     

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, jak ma wyglądać ścieżka rowerowa na 

odcinku, gdzie w ubiegłym roku Gmina Namysłów na swojej działce wykonała ciąg pieszo – 

rowerowy do cmentarza na ul. Oławskiej. Czy w tej sytuacji Powiat planuje budowę obok 

ścieżki rowerowej. 

 

Naczelnik Wydziału Dróg Krzysztof Holinej powiedział, że w tej sytuacji będzie 

poszerzenie jezdni o 2m z wydzielonym pasem na rowery. 

 

Ad 10) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz przedstawił pismo z Narodowego 

Funduszu Zdrowia, Oddział Wojewódzki w Opolu dotyczące wystąpienia pokontrolnego 

dot. oceny prawidłowości realizacji umowy w zakresie świadczeń zdrowotnych – 

pediatra – hospitalizacja – załącznik nr 21 do protokołu. 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

zamknął XXXIX posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 

  

 

 

XXXIX sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1415. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Piotr Lechowicz 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

         Piotr Lechowicz 

 

 

 

Protokolant: Monika Duraj………………… 

 

 

 

 

 


