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PROTOKÓŁ NR XIX/2016 
Z XIX SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 19 LIPCA 2016 R. 
DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 

 
 

* * * 
 

Obrady XIX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1300. 
 

Otwarcia XIX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Sławomir Gradzik. 
 Przywitał, Sekretarz Powiatu Alinę Białas, Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, 
Radnych, media, Komendanta Powiatowego państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 
Krzysztofa Gacka. Dyrektorów szkół, kierowników jednostek organizacyjnych, służb, 
inspekcji, przedstawicieli organizacji politycznych, społecznych i zawodowych oraz pozostałe 
osoby przybyłe na sesję.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik odczytał listę obecności radnych: 
Gradzik Sławomir – obecny, Letki Roman – obecny, Maciąg Adam – obecny, Piekarek 
Marcin – obecny, Szubert Jerzy – obecny, Szyndlarewicz Krzysztof – obecny, Zając Cezary – 
obecny, Bzowski Bogusław – nieobecny, Jabłoński Mariusz – nieobecny, Lechowicz Piotr – 
nieobecny, Masiowski Artur – nieobecny, Mela Bronisława – nieobecna, Michta Andrzej – 
nieobecny, Półrolniczak Roman – nieobecny, Próchnicki Wojciech – nieobecny, Wojtasik 
Stanisław – nieobecny, Żołnowski Krzysztof – nieobecny i na podstawie listy obecności, 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził brak quorum (obecnych 7 radnych). Lista 
obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób 
uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz odniósł się do czwartkowej rozmowy ze Starostą 
Namysłowskim, podczas której rozmawiali nad sprawnym funkcjonowaniem powiatu, m. in. 
nad przygotowaniem odpowiednich uchwał finansowych przez Zarząd Powiatu. Radny 
powiedział, że z informacji Starosty Namysłowskiego z działalności zarządu powiatu między 
sesjami wynika, że w dniu 14 lipca br. Zarząd Powiatu spotkał się i zajął się wyłącznie 
wypracowaniem stanowiska odnośnie zwołania sesji, a nie pochylił się nad propozycją 
radnych, by dzisiaj na sesji wprowadzić wszystkie uchwały budżetowe i okołobudżetowe, po 
to, aby powiat i jego jednostki organizacyjne mogły sprawnie funkcjonować.  
 Radny Szyndlarewicz powiedział, ze rozmawiał ze Starostą na temat długo 
oczekiwanego remontu ul. Grunwaldzkiej i padły wspólne zapewnienia, że jest to sprawa 
priorytetowa, czego nie można stwierdzić po dzisiejszym braku radnych. Należy się 
zastanowić czy Starosta Andrzej Michta poważnie traktuje powyższą inwestycję, czy jest to 
również gra polityczną, która podchwycił Poseł na Sejm Bartłomiej Stawiarski, który próbuje 
uwikłać remont ul. Grunwaldzkiej w bieżące sprawy koalicyjno – opozycyjne. 

Następnie Krzysztof Szyndlarewicz na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu złożył 
wniosek o zwołanie sesji – załącznik nr 3 do protokołu, odczytując nowy projekt uchwały  
w sprawie wezwania Zarządu Powiatu Namysłowskiego do podjęcia działań mających na celu 
sprawne funkcjonowanie Powiatu, dołączony do wniosku. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik ogłosił 5 minut przerwy, za którą 

radni byli jednogłośni. 
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Po przerwie. Stan radnych 7. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik odczytał wniosek grupy radnych  
o zwołanie sesji, mówiąc, że w jego ocenie wniosek jest poprawny. Następnie zwołał sesję 
Rady Powiatu Namysłowskiego na dzień 26 lipca 2016 r. na godzinę 1300 w sali narad 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie.  

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zasugerował, aby zawiadomienie zostało wysłane, 

ponieważ nie ma większości radnych. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że zawiadomienie  

o zwołaniu sesji zostanie zwyczajowo przyjętym sposobem wysłane. 
 

 
Przewodniczący Rady zamknął XIX posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego.  

  
 
 

XIX Sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1315. 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu 

Sławomir Gradzik  

 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                              Wojciech Próchnicki 
 

 

 

 

 

protokolant: Monika Duraj……………… 

 


