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PROTOKÓŁ NR I/2010 
Z I SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 02 GRUDNIA 2010 R. 

12 GRUDNIA 2010 R. 
20 GRUDNIA 2010 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1200. 
 
1) otwarcie sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad, 
2) wręczenie  zaświadczeń  stwierdzających wybór  na  radnego, 
3) ślubowanie radnych, 
4) podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnych, 
5) przyjęcie porządku obrad, 
6) wybór Przewodniczącego Rady Powiatu, 
7) przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego Seniora, 
8) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Namysłowskiego kadencji  

2006 – 2010, 
9) wolne wnioski i sprawy różne, 
10) zakończenie I sesji Rady Powiatu. 
 
 
Ad 1) 
 
 Otwarcie i prowadzenie I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego powierzono do czasu 
wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu, seniorowi p. Michałowi Ilnickiemu. 
 

Senior przywitał radnych oraz pozostałych uczestników sesji. Na podstawie listy 
obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu stwierdził prawomocność obrad (w sesji 
uczestniczyło 16 radnych). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, 
inspekcji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad 2) 
 
 Senior przywitał Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Namysłowie 
sędziego Jerzego Łuczków i poprosił o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnych 
Rady Powiatu Namysłowskiego IV kadencji. 
 
 Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej pogratulował wyboru na radnych, 
następnie wręczył radnym zaświadczenia. 
 
Ad 3) 
 

Senior odczytał rotę ślubowania: 
 
„Uroczyście ślubuj ę rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu 

Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla 

pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać 

Konstytucji  i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” 

 
Senior poinformował radnych, że przyrzeczenie może być złożone z dodaniem słów 

„tak mi dopomóż Bóg”. 
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Następnie radni przystąpili do złożenia ślubowania. W trakcie ślubowania Barbara 

Zając odmówiła złożenia ślubowania w związku z objęciem funkcji Wójta Gminy Pokój. 
 
Radny Zenon Kotarski bezpośrednio po złożeniu ślubowania oświadczył, że w związku 

wyborem na funkcję Wójta Gminy Domaszowice on również zrzeka się mandatu.  
 Radny Zenon Kotarski odmowę złożenia ślubowania na radnego powiatowego złożył 
również na piśmie i stanowi ono załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Senior Michał Ilnicki stwierdził, iż w związku z tym, że dwóch radnych zrzekło się 
mandatu, uprawnionych do podejmowania decyzji pozostało czternastu radnych.  
 
Ad 4) 
 

Senior zaproponował zmianę w porządku obrad polegająca na tym, aby w punkcie  
4 przyjąć porządek obrad natomiast w punkcie 5 podjąć uchwały w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnych.  

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco. 

 
1) otwarcie sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad, 
2) wręczenie  zaświadczeń  stwierdzających wybór  na  radnego, 
3) ślubowanie radnych, 
4) przyjęcie porządku obrad, 
5) podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnych, 
6) wybór Przewodniczącego Rady Powiatu, 
7) przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego Seniora, 
8) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Namysłowskiego kadencji  

2006 – 2010, 
9) wolne wnioski i sprawy różne, 
10) zakończenie I sesji Rady Powiatu. 
 
Ad 5) 
 

Senior przestawił projekt chwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
radnej Barbary Zaj ąc, stanowiący załącznik nr 4 do protokołu.  

 
Powyższy projekt uchwały Senior poddał pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Barbary Zając została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer I/1/2010. Uchwała ta stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 

Następnie Senior przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego Zenona Kotarskiego, stanowiący załącznik nr 6 do protokołu.  

 
Powyższy projekt uchwały Senior poddał pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Zenona Kotarskiego została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer I/2/2010. Uchwała ta stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Radny Senior ogłosił przerwę w obradach I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego 

do dnia 16 grudnia 2010 r. do godz. 12-tej.  
 
 Radny Senior przypomniał o obowiązku złożenia pierwszych oświadczeń 
majątkowych przez radnych. 
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*   *   * 
 

Dnia 12 grudnia 2010 r. – godz. 1200 

 
Radny Senior przywitał przybyłych gości. Na podstawie listy obecności, stanowiącej 

załącznik nr 8 do protokołu stwierdził prawomocność obrad (w kontynuacji I sesji 
uczestniczyło 14). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Radny Senior zaproponował aby zmienić porządek obrad polegający na tym, aby  
w punkcie 7 radny Andrzej Goławski złożył ślubowanie. W p. 8 zaproponował aby podjąć 
uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Kuchczyńskiego  
i w p. 9 podjąć uchwały w sprawie zwiększenia planu przychodów i wydatków dochodów 
własnych w 2010 r., w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2010 r. i w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/334/2010 Rady Powiatu 
Namysłowskiego  z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 
na ich realizację w 2010 r. dla Powiatu Namysłowskiego. Dodał, że kolejne punkty porządku 
obrad pozostają bez zmian. 
 
 Radny Senior zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś ma inne propozycje do porządku 
obrad. 
 
 Radny Julian Kruszyński poprosił o 5 minutową przerwę. 
 
 Radny Senior ogłosił 5 minut przerwy. 
 
 
 Po przerwie radny Spór zawnioskował, aby po ślubowaniu radnego A. Gosławskiego 
przystąpić do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Następnie odniósł się do uchwał, 
które Radny Senior zaproponował aby podjąć, mówiąc, że nie powinny być one podejmowane 
na dzisiejszej sesji ponieważ radni nie otrzymali projektów tych uchwał.  
 
 Radny Senior poddał pod głosowanie powyższy wniosek dotyczący zmiany porządku 
obrad. 
 
 Radni stosunkiem głosów 8 za i 5 wstrzymujących przyjęli porządek obrad, który po 
zmianach wyglądał następująco. 
   
6) przyjęcie porządku obrad. 
7) ślubowanie radnego. 
8) wybór Przewodniczącego Rady Powiatu, 
9) przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego Seniora, 
10) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Namysłowskiego kadencji  

2006 – 2010, 
11) wolne wnioski i sprawy różne, 
12) zakończenie I sesji Rady Powiatu. 
 
 

Radny Senior zapoznał radnych i wszystkich zgromadzony z opinią Radcy Prawnego  
p. Renaty Winnickiej dotyczącym – załącznik nr 10 do protokołu. Dodał, że w związku  
z powyższym nie może dopuścić do ślubowania radnego Goławskiego, ponieważ podjęte 
uchwały w jego opinii byłyby niezgodne z prawem. 
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Radny Andrzej Gosławski odniósł się do opinii przedstawionej przez Radnego Seniora. 

Powiedział, że jest to opinia jednego radcy prawnego i nie jest ona wiążąca, a ponadto 
rozmawiał w tej sprawie z Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego panią Barbarą Bieluszewską, która powiedziała, że nie widzi żadnych 
zastrzeżeń, co do tego żeby złożył ślubowanie. 
 

Radny Senior przedstawił kolejną opinię odnośnie powyższej sprawy, która zawiera takie 
samo stanowisko co poprzednia. Następnie zapytał się czy ktoś chce zabrać głos. 
 

Radny Andrzej Spór powiedział, ze art. 23 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia  
5 czerwca 1998 r. dotyczyłby pana Gosławskiego gdyby pracował w urzędzie po przyjęciu 
mandatu, a taka sytuacja nie miała miejsca. 

 
Radny Grzegorz Kubat powiedział, że w sytuacji tej chodzi o stosunek pracy. Dodał, 

że przedstawione są 2 opinie i powinno się zasięgnąć opinii Krajowego Biura Wyborczego  
i wtedy należałoby podjąć właściwą decyzję. Zauważył, że każda decyzja, która zostanie 
podjęta, przy stwierdzeniu nieważności podjętych działań, będzie musiała być anulowana, co 
może pociągnąć za sobą szereg nieporozumień.  

 
Radny Andrzej Spór powiedział, że nie zgadza się z opinią radnego Grzegorza Kubata 

i uważa, że Krajowe Biuro Wyborcze nie jest organem, który powinien rozstrzygać tą 
sytuację. Ponownie powiedział, że uważa, że Radny Gosławski powinien dziś złożyć 
ślubowanie. Dodał, że gdyby okazało się, że ślubowanie było bezprawne to należałoby się 
wówczas zwrócić do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, który stwierdziłby ważność np. 
przegłosowanej uchwały. 

 
Radny Senior powiedział, że nie może dziś dopuścić do głosowania pana 

Gosławskiego, gdyż uważa, że byłoby to niezgodne z prawem. Złożył wniosek o to by zwrócić 
się do Krajowego Biura Wyborczego o wydanie opinii, aby wszystkie decyzje i procedury 
były zgodne z prawem. Dodał, że przerywa obrady sesji do momentu uzyskania w/w opinii. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że jeżeli Radny Senior chce doprowadzić 

do przerwy to on zgłasza wniosek przeciwny i prosi o poddanie go pod głosowanie. 
 
Radny Senior odmówił poddania wniosku radnego K. Szyndlarewicza pod głosowanie, 

ponieważ na samym początku posiedzenia został stwierdzony konflikt z prawem i w związku 
z tym nie ma powodu do kontynuowania posiedzenia.  

 
Radny Andrzej Spór zapytał Radnego Seniora o treść przepisu w związku, z którym 

pan Gosławski nie mógłby ślubować. 
 
Radny Senior odpowiedział, p. Gosławski nie może złożyć ślubowania, na podstawie 

opinii prawnej przytoczonej na początku sesji. 
 
Radny Andrzej Spór powiedział, że jest zapis, który mówi ,,po ogłoszeniu wyników 

wyborów’’, a jak wiadomo w wyborach była druga tura. W związku z tym, że pan Gosławski 
brał udział w drugiej turze wyborów nie mógł postąpić inaczej.  
 

Radny Szyndlarewicz zwrócił uwagę odnośnie opinii przedstawionej przez Radnego 
Seniora mowiąc, że w opinii tej ani razu nie padło nazwisko pana Gosławskiego i wg niego ta 
opinia w ogóle pana Gosławskiego nie dotyczy. Przypomniał, że złożył wniosek formalny  
o nie przerywanie sesji i poddanie go pod głosowanie. 
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Radny Senior powiedział, ze jest to opinia, która dotyczy radnych, którzy znaleźli się 
w takiej sytuacji jak pan Gosławski. 

 
Radny Andrzej Zielonka powiedział, że w Statucie Starostwa Powiatowego  

w § 14 są wypisane kompetencje Przewodniczącego Rady, w których nie ma nic na temat 
przepisów pozwalających na  niedopuszczenie radnego do ślubowania i uważa, że nie można 
w nieskończoność ciągnąć obrad sesji. W związku z tym prosi o zakończenie dyskusji  
i poddanie pod głosowanie wniosku Radnego Szyndlarewicza. 

 
Pan Gosławski powiedział, że nie był on w stosunku pracy w Starostwie Powiatowym, 

a jedynie w jednostce, która jest podległa Powiatowi. Uważa, że opinii tej nie można 
rozszerzać na jednostki organizacyjne. 
 
  Radny Senior powiedział, że może powrócić do wniosku pana Szyndlarewicza oraz 
zezwolić na wybór Przewodniczącego Rady Powiatu, ale nie dopuści do głosowania pana 
Gosławskiego. 
 

Radny Andrzej Spór poprosił Radnego Seniora o przytoczenie prawa, które zezwala 
Radnemu Seniorowi na zakazanie ślubowania radnemu. 
 

Radny Senior powiedział, że jest zobowiązany dopilnować przestrzegania prawa i to 
robi bazując na opinii, którą przedstawił.  

 
Radny Kruszyński wyraził swoje zniesmaczenie faktem, że na sali nie ma radcy 

prawnego. Zaproponował, aby dopuścić pana Gosławskiego do ślubowania, gdyż uważa, że są 
stosowne organy, które w razie nieprawidłowości tej decyzji będą ją anulować. 

  
Radny Senior powiedział, że uważa, że nie można podejmować uchwał, które  

w przekonaniu części radnych są niezgodne z prawem. 
 

 Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że opinia przytoczona przez Starostę została  
napisana przez panią Renatę Winnicka, która jest radcą prawnym w starostwie i która w dniu 
dzisiejszym nie mogła uczestniczyć w obradach. Dodała, że pan Gosławski mógł złożyć 
ślubowanie na I Sesji, gdyż była zgoda Komisji Wyborczej na to by osoby przystępujące do 
drugiej tury złożyły ślubowanie, a ich mandat wygasł by automatycznie w dniu wyboru na 
Wójta.   
 

Pan Gosławski powiedział, że w art. 20 ustawy o samorządzie powiatowym jest zapis,, 
że „Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie’’ i nie ma zapisu o tym, że  ktoś może 
mu tego zabronić.  
 

Radny Senior ponownie zacytował ostatni akapit przytaczanej opinii i poprosił  
o zachowanie powagi sytuacji. Dodał, że uważa, że należy zgłosić się do Krajowego Biura 
Wyborczego o dalsze wyjaśnienia w tej sprawie. 
 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz stwierdził, że aby nie dopuścić do tego, aby Radny 
Senior nie doprowadził do obstrukcji Rady Powiatu, pan Gosławski powinien złożyć 
ślubowanie i dalej prowadzić obrady sesji. Dodał, że na dzisiejszej sesji nie będą 
podejmowane uchwały, więc nadzór Wojewody niczego nie uchyli, a chodzi tylko o wybór 
Przewodniczącego Rady, aby odciążyć Radnego Seniora. 
 

Radny Grzegorz Kubat powiedział, że nie powinno się dziś podpierać opinią  
z Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli OUW gdyż, nadzór wydaje opinie dopiero, kiedy 
jest uchwała, a uchwały jak na razie nie ma. Dodał, że trzeba doprowadzić do tego, aby 
odpowiednie organy wypowiedziały się na ten temat ślubowania radnego A. Goławskiego. 
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Dodał, że obowiązkiem Radnego Seniora jest przestrzeganie przepisów prawnych, także 
opinii, którymi dysponuje.  
 

Radny Andrzej Zielonka powiedział, że skoro Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli 
OUW ma nad ,,czymkolwiek’’ pracować należałoby pozwolić panu Gosławskiemu ślubować, 
a nadzór zbada sprawę i wyda odpowiednią opinię.  
 

Radny Andrzej Spór zgłosił wniosek formalny o 10 minut przerwy. 
 

Radny Senior ogłosił 10 minut przerwy 
 

Po przerwie radny Senior zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w powyższej 
sprawie.  

 
W związku z tym, że nikt nie chciał zabrać głosu poinformował radnych, że należy 

powołać Komisję Skrutacyjną, która przeprowadzi głosowanie na Przewodniczącego Rady 
Powiatu, dodając, że Komisja ta może być powołana w składzie 2-3 osobowym.   

 
Radny senior zwrócił się do radnych z prośbą o zgłaszanie kandydatur do składu 

komisji Skrutacyjnej. 
 

Radny Andrzej Spór zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Szyndlarewicza. Radny 
wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji Skrutacyjnej. 
 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zgłosił kandydaturę Andrzeja Spóra. Radny wyraził 
zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji Skrutacyjnej. 
 

Radny Andrzej Zielonka zaproponował kandydaturę Weroniki Nawrot. Radna nie 
wyraziła zgody. 
 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zgłosił kandydaturę Cezarego Zając. Radny wyraził 
zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji Skrutacyjnej. 
 

Radny Senior powiedział, że Polskie Stronnictwo Ludowe, Wspólnota Obywatelska  
i Porozumienie Namysłowskie chcieli zapewnić, aby Radny A. Gosławski mógł przystąpić do 
głosowania na Przewodniczącego Rady zgodnie z prawem, ale w związku z tym, że tak się nie 
stało ugrupowania te opuszczają obrady sesji. 
 
 Radny Senior – Michał Ilnicki, radna Weronika Nawrot, radny Grzegorz Kubat, radny 
Paweł Cholaś i radny Sławomir Hinborch opuścili obrady sesji. 
 
 W związku z tym, że najstarszy wiekiem radny obecny na sesji – Michał Ilnicki opuścił 
obrady sesji, prowadzenie obrad przejął radny Andrzej Spór jako kolejny radny najstarszy 
wiekiem. 
 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że radny Andrzej Spór będzie musiał 
zrezygnować z członka Komisji Skrutacyjnej. 
 
 Radny Senior – Andrzej Spór ogłosił przerwę. 
 
 Wznowienie obrad po przerwie. Przerwa trwała ok. 50 minut. 
 
 Radny Senior – Andrzej Spór w związku z tym, że są rzeczy niewyjaśnione odnośnie 
ślubowania radnego Andrzeja Gosławskiego ogłosił przerwę do dnia 20 grudnia 2010 r. do 
godz. 1500. 
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Dnia 20 grudnia 2010 r. – godz. 1505 

 
Radny Senior – Andrzej Spór przywitał przybyłych gości i rozpoczął kontynuację  

I sesji Rady Powiatu.  
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 11 do protokołu (w kontynuacji I sesji 

uczestniczyło 9 radnych). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, 
inspekcji stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad1) 
 

Radny Senior powiedział, że za chwilę rozpocznie się kontynuacja I sesji Rady 
Powiatu. Dodał, że za chwilę nastąpi ślubowanie radnego Andrzeja Gosławskiego. 

 
 Sekretarz Powiatu – Alina Białas powiedziała, że ostatnia sesja zakończyła się na 
wybraniu Komisji Skrutacyjnej, która miała przeprowadzić wybory na Przewodniczącego 
Rady Powiatu i aby w tej chwili radny Andrzej Gosławski mógł złożyć ślubowanie należy 
zmienić porządek obrad, czego nie można zrobić, ponieważ nie ma ustawowego składu rady. 
W § 1 p. 1 Regulaminu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego, który jest załącznikiem do 
Statutu Powiatu wyraźnie mówi, że „Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu rady”, a w chwili obecnej nie ma połowy ustawowego składu rady 
i nie można rozpocząć obrad. 
 
 Radny Senior powiedział, że w tej kwestii może się wypowiedzieć Radca Prawny, 
dodając, że jest w posiadaniu opinii prawnej z której wynika, że Senior Ilnicki na ostatniej 
sesji złamał zasady nie dopuszczając radnego Gosławskiego do złożenia ślubowania. 
 
 Sekretarz Powiatu poprosiła o opinie prawną, przypominając jednocześnie, że przerwę 
w sesji ogłosił Radny Senior najstarszy wiekiem, który był obecny na Sali. Przerwa ta trwa do 
momentu otrzymania wyjaśnienia z Państwowej Komisji Wyborczej. Dodała, że dnia  
17 grudnia br. (piątek) osobiście do Wydziału Prawnego, Kontroli i Nadzoru OUW zapytanie  
w powyższej sprawie, jak również takie zapytanie zostało wysłane do PKW w warszawie i do 
dnia dzisiejszego nie ma jeszcze wyjaśnienia. 
 
 Radny Senior powiedział, że Państwowa Komisja Wyborcza nie jest władna do 
wystawienia opinii odnośnie tego czy radny Gosławski może złożyć ślubowanie czy też nie. 
 
 Następnie radny Andrzej Gosławski przystąpił do złożenia ślubowania – odczytał rotę 
ślubowania – załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 Radny Senior, poprosił radnego Andrzeja Gosławskiego o zabranie głosu. 
 
 Radny Andrzej Gosławski powiedział, że rzeczą niemożliwą jest, aby radny nie mógł 
złożyć ślubowania. Dodał, że Przewodniczący obrad może zakwestionować ślubowanie, ale 
nie może odmówić jego złożenia. Następnie ustosunkował się do odmówienia mu możliwości 
złożenia ślubowania na sesji w dniu 12 grudnia 2010 r.  
 
 Radny Senior powiedział, że dysponują opinią prawną niezależnej kancelarii prawnej  
z Wrocławia odnośnie odmówienia możliwości ślubowania radnego Andrzeja Gosławskiego.  
 
 Radny Andrzej Gosławski przedstawił drugą opinię prawną, napisaną przez swojego 
brata, która również dotyczyła jego ślubowania. Dodał, że brat jego będzie reprezentował go 
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we wszystkich sprawach przed odpowiednimi organami władzy, organami nadzoru czy Sądem 
jako jego Pełnomocnik. Następnie przeczytał opinię. Następnie powiedział, że jest jeszcze 
jedna opinia adwokacka, która potwierdza sentencję opinii, którą przeczytał. 
 
 Radny Senior przeczytał wnioski końcowe opinii z kancelarii prawnej z Wrocławia. 
 
Ad 8) 
 
 Radny Senior zaproponował przejście do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. 
 
 Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi wybór 
Przewodniczącego Rady Powiatu. 
 
 Radny Julian Kruszyński zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Szyndlarewicza. 
Radny wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji Skrutacyjnej. 
 
 Radny Piotr Rogalski zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Zielonki. Radny wyraził 
zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji Skrutacyjnej. 
 
 Zgłoszono również kandydaturę radnego Cezarego Zając. Radny wyraził zgodę na 
uczestniczenie w pracach Komisji Skrutacyjnej. 
 
 W wyniku głosowania radni jednogłośnie zamknęli listę kandydatów powołując 
Komisję w składzie: 

1. Krzysztof Szyndlarewicz 
2. Andrzej Zielonka 
3. Cezary Zając 

 
 Radny Senior zapoznał radnych z Regulaminem Wyboru na Przewodniczącego Rady 
Powiatu. Regulamin ten stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 Radni jednogłośnie przyjęli powyższy regulamin. 
 
 Radny Senior zaproponował kandydaturę radnego Romana Półrolniczaka na 
Przewodniczącego Rady Powiatu.  Dodał, że jest to człowiek o wielkiej kulturze osobistej  
i dorobku samorządowym. Jest wieloletnim dyrektorem gimnazjum w Wilkowie, członkiem 
Zarządu w kadencji 2002 – 2006 i brał udział w pracach powiatu. Zgłoszony kandydat wyraził 
zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Powiatu.  
 
 Radny Senior zwrócił się z prośbą do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do 
głosowania ogłaszając 5 – minutową przerwę. 
 
 Radny Senior przypomniał, że kandydat na Przewodniczącego Rady sam na siebie nie 
głosuje. 
 
 Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i przeprowadzone zostało tajne 
głosowanie. Członek Komisji Skrutacyjnej wg listy obecności wywoływał nazwisko radnego, 
który podchodził do urny i wrzucał kartę do głosowania.  
 
 Członek Komisji Skrutacyjnej Andrzej Zielonka zakomunikował, że na 
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybrano jego. Po chwili oznajmił, że zakończono 
głosowanie.  
 

Radny Senior ogłosił kolejną pięciominutową przerwę. 
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 Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół. Protokół wraz  
z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Poinformował, że na 
Przewodniczącego rady Powiatu został wybrany Roman Półrolniczak i otrzymał wymagającą 
ilość głosów – 8. 
 
 Radny Senior przeczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Powiatu Namysłowskiego i poddał ją pod głosowanie. projekt uchwały stanowi załącznik nr 
16 do protokołu.  
 
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego została 
podjęta jednogłośnie i nadano jej numer I/3/2010 – załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad 9) 
 

 Radny Senior złożył gratulacje wybranemu Przewodniczącemu Rady Powiatu 
Namysłowskiego Panu Romanowi Półrolniczakowi  i  przekazał prowadzenie obrad.  

 
Roman Półrolniczak Przewodniczący Rady Powiatu IV kadencji podziękował radnym 

za wybór. 
 
Ad 10)  
 

Punkt w sprawie przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Namysłowskiego 
kadencji 2006 – 2010 nie został zrealizowany. 
 
Ad 11) 
 
 Radny Julian Kruszyński przedstawił wniosek podpisany przez 7 radnych o zwołaniu  
II sesji Rady Powiatu. Wniosek ten zawierał proponowany porządek obrad wraz z projektami 
uchwał. Wniosek wraz z proponowanym porządkiem obrad i projektami uchwał został 
przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu i stanowi on załącznik nr 18 do 
protokołu.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przyjął wniosek i ogłosił, że II sesja Rady Powiatu 
Namysłowskiego odbędzie się dnia 23 grudnia br. o godzinie 1200. 
 
 Pytań nie było. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego powiedział, że wobec wyczerpania 
porządku obrad zamyka I sesję Rady powiatu. 
 
 
Obrady zakończono o godz.  1600. 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu 
 
        Roman Półrolniczak 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
 
                    Roman Półrolniczak 
 
 
Protokołowała: Monika Duraj………….. 


