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PROTOKÓŁ NR III/2011 
Z III SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 12 STYCZNIA 2011 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady III sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1204. 
 

 
Proponowany porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania mandatu radnego przez pana Andrzeja Michtę. 
3. Ślubowanie radnego. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między 

sesjami. 
6. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku w 2010 roku 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
b) powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury, 
c) powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 
d) powołania Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej, 
e) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Kuchczyńskiego, 
f) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Rogalskiego, 
g) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2011, 
h) ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Powiatu Namysłowskiego, 
i) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego. 
j) delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku. 

8. Interpelacje i zapytania radnych.  
9. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach 

bieżących. 
10. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Namysłowskiego kadencji  

2006 – 2010. 
11. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego. 
12. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Namysłowskiego. 
13. Wolne wnioski i sprawy różne. 
14. Zakończenie sesji. 

 
Ad 1) 
 

Otwarcia III sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Roman Półrolniczak.  

Przywitał radnych Powiatu Namysłowskiego, Starostę Namysłowskiego – Juliana 
Kruszyńskego, Wicestarostę Namysłowskiego – Andrzeja Spóra, Posła na Sejm – Łukasza 
Tuska oraz Marię Teodorczyk – dyrektor biura poselskiego, Kierowników jednostek 
organizacyjnych, Przewodniczącego Rady Miasta, Skarbnik Powiatu – Katarzynę Parzonkę, 
Sekretarz Powiatu – Alinę Białas, pozostałe osoby uczestniczące w sesji oraz media. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik nr 

1 do protokołu stwierdził prawomocność obrad (w sesji uczestniczyło 15 radnych). Lista 
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obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób 
uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad 2)  
 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały w sprawie uzyskania 
mandatu przez radnego Andrzeja Michtę – załącznik nr 3 do protokołu i poddał ją pod 
głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie uzyskania mandatu przez radnego Andrzeja Michtę została 
podjęta jednogłośnie i nadano jej numer III/10/2011, stanowi ona załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
Ad 3) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do odczytania roty ślubowania informując 
radnego Michtę, że po przeczytaniu tekstu ślubowania radny wypowiada słowo „ ślubuję” , a 
przyrzeczenie może być złożone z dodaniem słów „tak mi dopomóż Bóg”.  
 
„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.” 

 
Po odczytaniu roty ślubowania radny Andrzej Michta złożył przyrzeczenie z dodaniem 

słów „tak mi dopomóż Bóg”. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że na sali znajduję się już 15 radnych 
uprawnionych do głosowania. 
 
Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do porządku obrad i udzielił głosu Staroście 
Namysłowskiemu – Julianowi Kruszyńskiemu. 

 
Starosta Namysłowski Julian Kruszyński zaproponował o wniesienie zmian w 

porządku obrad polegające na skreśleniu w punkcie 7 punktów: a, b, c. Wniosek swój 
umotywował tym, iż Zarząd Powiatu zaproponował członkom opozycji przewodnictwo w 
dwóch Komisjach: Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury i Rewizyjnej. W związku 
z niepełnym składem członkowskim opozycji zaproponował przenieść powyższe punkty na 
sesję następną i poszerzenie ich o wybór składu Komisji Rewizyjnej oraz wybór 
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Dodał, że dzisiaj powinna zostać powołana Komisja 
Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej w celu rozpoczęcia prac nad budżetem. 

 
Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Michałowi Ilnickiemu. 
 
Radny Michał Ilnicki oznajmił, że opozycja zrezygnowała z przewodnictwa  

w jakiejkolwiek Komisji i poprosił, aby w dniu dzisiejszym te Komisje powołać. 
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Starosta Namysłowski – Julian Kruszyński podtrzymał swój wcześniejszy wniosek. 
 
Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Grzegorzowi Kubatowi 
 
Radny Grzegorz Kubat zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego 

przyjęcia protokołu z I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego. Powiedział, że protokół ten jest 
przyjmowany z naruszeniem prawa, gdyż zgodnie z § 18 Statutu Powiatu Namysłowskiego 
powinien być on przyjęty na poprzedniej sesji. Dodał, że treść drugiej wersji protokołu 
diametralnie odbiega od rzeczywistego przebiegu sesji, który nie zawiera wielu elementów  
i tematów które były na sesji. Protokół ten różni się od nośników dźwiękowych co w istocie 
może decydować o różnych sprawach. Radny Kubat raz jeszcze poprosił o zdjęcie tego punku 
z porządku obrad, ponieważ nie odzwierciedla on rzeczywistego faktu przebiegu sesji. 
 

Wicestarosta Namysłowski- Andrzej Spór zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu po 
uwzględnieniu wniosku, który został złożony przez opozycję na piśmie i do którego 
ustosunkuje się Rada. 
 

Radny Michał Ilnicki powiedział, że rozumie sytuację, że obecna władza ma większość 
i jest w stanie przegłosować każdy wniosek. Uważa jednak, że argumenty radnego Kubata  
w znaczący sposób uzasadniają nie przyjęcie protokołu z I sesji. Dodał, że przez ostatnie 
cztery lata nie było problemu z przyjęciem protokołu z jakiejkolwiek sesji i zastanawia się co 
nagle się stało, że są takie problemy i zastrzeżenia co do ostatecznej wersji protokołu z I sesji. 
Następnie zwrócił się z pytaniem do pani protokolant Moniki Duraj i zapytał co się stało, że 
ostateczna wersja protokołu różni się tak bardzo od wersji pierwotnej. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił radnego Michała Ilnickiego aby nie odpytywał 

pracowników, a wszystkie pytania kierował do członków Rady lub Przewodniczącego 
Zarządu Powiatu. Poprosił o zwolnienie pani protokolant z odpowiedzi na pytanie jej zadane. 

 
Radny Michał Ilnicki skierował powyższe pytanie do Starosty Namysłowskiego. 
 
Starosta Namysłowski powiedział, że jest w posiadaniu informacji o tym, że opozycja 

złożyła doniesienie do prokuratury w związku ze zmianami w projekcie protokołu z I sesji, 
pismo to stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  Uważa, że prokuratura powinna wykonać 
swoją pracę i jej werdykt z pewnością będzie właściwy. Dodał, że jeżeli jest projekt protokołu, 
wniesione zostały do niego poprawki na piśmie powinno się podjąć głosowanie i protokół 
przyjąć bądź odrzucić, a organy kontrolne do tego powołane wykonają swoją pracę. 

 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że zrozumiał teraz, że obecna władza wprowadza 

nowe standardy. 
 

Radny Grzegorz Kubat skierował się do Starosty Namysłowskiego i powiedział, że 
autopoprawek się nie głosuje ponieważ przechodzą one bez głosowania. Dodał, że trudno jest 
głosować nad protokołem w którym jest dużo rozbieżności z nagraniem. Zaproponował aby 
wstrzymać się z podjęciem protokołu i wyjaśnić czy niektóre fragmenty zostały ominięte 
celowo czy przypadkowo.  
 

Wicestarosta Andrzej Spór zaproponował aby przystąpić do dalszych punktów sesji, 
a dyskusję odnośnie protokołu przeprowadzić przy omawianiu punktu 11. Powiedział, że 
faktycznie wycięte zostały takie zdania, które w protokole nie powinny się znajdować, np. 
zajmowanie głosu podczas przerwy. Dodał, że zgadza się ze Starostą, że organa właściwe 
rozstrzygną sprawę w prokuraturze.  
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Radny Grzegorz Kubat odniósł się do wypowiedzi Wicestarosty. Powiedział, że złożył 

wniosek o zmianę w porządku obrad i rada może go przegłosować lub nie dodając, że 
niepotrzebne są zbędne dyskusje.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wykreślenia 

z porządku obrad p. 11 – przyjęcia protokołu z I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego. 
 
Radni 6 głosami „za” i 9 „przeciwnymi” nie opowiedzieli się za powyższym 

wnioskiem. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek Starosty, 
czyli wykreślenie z porządku obrad punktów dotyczących powołania Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury i Komisji Zdrowia 
i Spraw Społecznych i poddał go pod głosowanie. Uchwały te stanowią kolejno załącznik nr 
6,7,8 do protokołu. 

 
Radni 9 głosami „za” i 6 wstrzymującymi się opowiedzieli się za powyższym 

wnioskiem 
 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad ze zmianami jakie zostały 

przez radnych przyjęte i poddał go pod głosowanie. 
 
Porządek obrad został przyjęty 9 głosami „za” i 6 wstrzymującymi się i po zmianach 

wyglądał następująco: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania mandatu radnego przez pana Andrzeja Michtę. 
3. Ślubowanie radnego. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między 

sesjami. 
6. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku w 2010 roku 
7. Podjecie uchwał w sprawie: 

a) powołania Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej, 
b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Kuchczyńskiego, 
c) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Rogalskiego, 
d) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2011, 
e) ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Powiatu Namysłowskiego, 
f) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego. 
g) delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku. 

8. Interpelacje i zapytania radnych.  
9. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach 

bieżących. 
10. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Namysłowskiego kadencji  

2006 – 2010. 
11. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego. 
12. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Namysłowskiego. 
13. Wolne wnioski i sprawy różne. 
14. Zakończenie sesji. 
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Ad 5) 
 

Starosta Julian Kruszyński przedstawił informację o realizacji uchwał Rady Powiatu 
podjętych na I sesji w dniach 2, 12 i 20 grudnia 2010 r., która stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu oraz informację z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami tj. od 23 
grudnia 2010 r., do 12 stycznia 2011 r., która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 Poinformował również radnych o kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która 
dziś rozpoczęła się z w Starostwie i dotyczy przetargów.  
 

Radny Michał Ilnicki odniósł się do sprawozdania starosty z działalności Zarządu 
Powiatu miedzy sesjami i zapytał na czym polegało poruszanie sprawy na Zarządzie dotyczące 
działek Namysłów – Kowalowice. 

 
Starosta Julian Kruszyński powiedział, że chodziło o działki 100 ha, które zostały 

podzielone na 4, przy czym jedna została już sprzedana. Powiedział, że dyskusja toczyła się 
nad sprzedażą pozostałych trzech działek. W wyniku dyskusji Zarząd uznał, że do przetargu 
przygotowane zostaną dwie działki o areale ok. 50 ha, natomiast trzecia działka wysunięta 
najbardziej na południe pozostanie jako rezerwa pod przyszłe działania Zarządu i Rady 
Powiatu. 
 
 Radni przyjęli przedstawione przez Starostę informacje. 
 
Ad 6)  
 

Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Halina 
Dzidowska przedstawiła Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku, które stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Powiedziała, że sprawozdanie składane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zawartymi w ustawie o samorządzie powiatowym. Dodała, że w roku ubiegłym Komisja 
odbyła jedno posiedzenie, którego tematem było bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie 
wakacyjnym. 

Pytań nie było. 
 
Rada Powiatu przyjęła powyższe sprawozdanie do wiadomości.  
 

Ad 7 a) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej , stanowiący załącznik nr 12 do 
protokołu. 

Powiedział, że na projekcie uchwały zamieszczonej w materiałach radnych 
zaproponowane zostały trzy nazwiska, w związku z tym, że skład powinien być 5-cio 
osobowy zapytał czy ktoś z radnych ma propozycję co do innych członków Komisji. 
 

Radny Michał Ilnicki zaproponował kandydaturę pani Weroniki Nawrot oraz swoją 
skromną osobę. 

 
W związku z tym, że innych propozycji nie było Przewodniczący Rady Powiatu 

odczytał treść projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji 
o Unii Europejskiej, jednocześnie prosząc kandydatów o wyrażenie zgody na członkostwo 
w/w Komisji. Wszyscy kandydaci na członków Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
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Europejskiej wyrazili zgodę. Następnie Przewodniczący Rady poprosił o propozycje na 
przewodniczącego w/w Komisji. 

 
Starosta Namysłowski zaproponował kandydaturę radnego Andrzeja Szroma. 

Kandydat wyraził zgodę. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer III/11/2011, stanowi ona 
załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad 7 b) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Kuchczyńskiego, stanowi ona załącznik nr 14 
do protokołu. Wyjaśnił również, że w projekcie omyłkowo został wydrukowany Radny Senior 
Michał Ilnicki jako podpisujący uchwałę. 

 
Radny Grzegorz Kubat powiedział, że w projekcie tej uchwały jak i następnej  

w § 2 jest zapis, że uchwałę podjęto jednogłośnie. Takiego zapisu nie powinno być, ponieważ 
jest to uchwal, która zostanie poddana pod głosowanie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Kuchczyńskiego z ujęciem uwagi radnego Kubata  
i poddał ją pod głosowanie.  

 
Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa 

Kuchczyńskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer III/12/2011, stanowi ona 
załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Ad 7c) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały  w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Rogalskiego,  stanowi ona załącznik nr 16 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treści pisma skierowanego do niego od Pana 

Piotra Rogalskiego dotyczącego powodów rezygnacji z mandatu radnego. Pismo to stanowi 
załącznik nr 17 do protokołu.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Rogalskiego i poddał ją pod głosowanie.  

 
Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Rogalskiego 

została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer III/13/2011, stanowi ona załącznik nr 18 do 
protokołu. 
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Ad 7d) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2011, stanowiący załącznik nr 19 do 
protokołu. Zapytał czy są jakieś uwagi co do projektu uchwały. 
 

Radny Andrzej Michta zgłosił dwie uwagi do planu pracy Rady Powiatu 
Namysłowskiego. Powiedział, że w miesiącu czerwcu jest wykonanie budżetu powiatu za 
2010 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu, a powinno to być w miesiącu czerwcu. 

 
Skarbnik Powiatu poinformowała, że nie jest to pomyłką. 
 
Radny Michta zgłosił swoją drugą uwagę mówiąc, że w miesiącu lutym zaplanowane 

są prace nad Statutem Powiatu Namysłowskiego i zaproponował aby powołać do tego celu 
Komisję Statutową, ponieważ całej Radzie będzie ciężko pracować nad statutem. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu podkreślił otwartość omawianego planu, a następnie 
odczytał treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 
Namysłowskiego na rok 2011 i poddał ją pod głosowanie.  

 
Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 

2011, została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer III/14/2011, stanowi ona załącznik nr 
20 do protokołu. 
 
Ad 7 e) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości diet przysługującym radnym Powiatu Namysłowskiego, stanowiący załącznik 
nr 21 do protokołu.  
  
 Radny Andrzej Michta omówił uchwałę i proces jej podejmowania w poprzedniej 
kadencji. Zaproponował aby diety były połączone z funkcją oraz ilością wykonywanej pracy. 
Złożył wniosek aby kwoty w przypadku przewodniczących komisji i wiceprzewodniczących 
Rady Powiatu były takie same i wynosiły 55 % maksymalnej wysokości diety.    
  
 Starosta Julian Kruszyński odniósł się do wypowiedzi radnego Andrzeja Michty  
i powiedział, że uważa, że na Wiceprzewodniczących Rady będzie spoczywało więcej 
obowiązków niż dotychczas i zakładane jest wstępnie, że wiceprzewodniczący będą mieli 
również obowiązki związane z pracami w Komisji.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poddał wniosek radnego Andrzeja Michty pod 
głosowanie. 
 
 Wniosek został oddalony przy 8 głosach przeciwnych, 1 wstrzymującym i 6 „za”.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości diet przysługującym radnym Powiatu Namysłowskiego i poddał ją pod głosowanie.  

 
Radny Andrzej Gosławski złożył zastrzeżenia do § 3 projektu uchwały. Złożył wniosek 

aby sprecyzować zapis w punkcie drugim: Ocenę o uznaniu nieobecności za usprawiedliwioną 
w stosunku do radnych podejmował będzie Przewodniczący Rady Powiatu, natomiast  
w stosunku do członków zarządu Przewodniczący Zarządu Powiatu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu poddał wniosek pod głosowanie. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że po konsultacji z obsługą prawną 

chciałby uchylić powyższy wniosek. Poddał uchylenie wniosku pod głosowanie. 
 
Wniosek został uchylony przy 14 głosach „za” i 1 wstrzymującym.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

diet przysługującym radnym Powiatu Namysłowskiego pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Powiatu 

Namysłowskiego została podjęta przy 9 głosach „za” i 6 wstrzymującymi, nadano jej numer 
III/15/2011 i stanowi ona załącznik nr 22 do protokołu. 
  
Ad 7 h) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego, stanowiący załącznik nr 23 do protokołu.  

 
Radny Andrzej Michta zapytał jaki jest maksymalny poziom wynagrodzenia dla 

Starosty Namysłowskiego. 
 
Skarbnik Powiatu powiedziała, że nie jest to maksymalny poziom wynagrodzenia. 
 
Pan A.W. powiedział, że maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi  

 siedem razy stawka bazowa. 
 
Przewodniczący Rady zapytał radnego Andrzeja Michtę czy taka odpowiedz go 

satysfakcjonuje. 
 
Radny Andrzej Michta odpowiedział, że właśnie odnalazł tą informację i stawka 

maksymalna wynosi 12 847,45 zł.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały  w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego i poddał ją pod głosowanie.  
 
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego została 

podjęta przy 14 głosach „za” i 1 wstrzymującym i nadano jej numer III/16/2011, stanowi 
ona załącznik nr 24 do protokołu 
 
Ad 7 j) 
 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał  projekt uchwały w sprawie delegowania radnych 
do komisji bezpieczeństwa i porządku, stanowiący załącznik nr 25 do protokołu. 
  W związku z tym, iż nie było uwag ani pytań co do powyższego projektu uchwały 
Przewodniczący Rady poddał ja pod głosowanie. Wcześniej jednak zapytał czy proponowani 
kandydaci Andrzej Zielonka i Cezary Zając wyrażają zgodę na uczestnictwo w Komisji 
Bezpieczeństwa. Kandydaci wyrazili zgodę. 
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Uchwała w sprawie ustalenia delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa  
i porządku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer III/17/2011, stanowi ona 
załącznik nr 26 do protokołu 
 

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 minutową przerwę 
 
Po przerwie. Stan radnych 15. 
 

Ad 8) 
 
Interpelacji i zapytań radnych nie było. 

 
Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady przedstawił pismo od Wójt Gminy Pokój Barbary Zając 
dotyczące prośby o poparcie starań władz Gminy Pokój o utrzymanie Urzędu Pocztowego  
w Pokoju. Pismo to stanowi załącznik nr 27 do protokołu. Dodał, że pismo to również 
utrzymał Starosta Namysłowski i odpowiedz na pewno zostanie udzielona. 

 
Radny Michał Ilnicki zapytał czy ta prośba nie powinna być poparta w formie 

uchwały. 
 

Starosta Namysłowski poprosił aby Rada przyjęła stanowisko, dodając, że stanowisko 
to może być tylko jedno: powinno się do tej prośby przychylić. Zapytał panią radczynię czy 
stanowisko to musi być w formie uchwały czy wystarczy przedstawienie go na piśmie. 

 
Radczyni Prawna – Renata Winnicka odpowiedziała, że stanowisko nie musi być  

w formie uchwały wystarczy stanowisko Rady do protokołu. 
 
Radny Andrzej Spór opuścił obrady sesji. Stan radnych 14. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie stanowisko Rady Powiatu popierające 

starania władz Gminy Pokój o utrzymanie Urzędu Pocztowego w Pokoju.  
 
Powyższe stanowisko Rady Powiatu zostało przyjęte jednogłośnie. 

 
Przewodniczący Rady odczytał skargę Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy 

ul. Staromiejskiej 12 a-b w Namysłowie w sprawie działania Starosty Namysłowskiego. 
Skarga ta stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

 
W trakcie odczytywania pisma przez Przewodniczącego Rady, Radny Andrzej Spór 

powrócił na obrady sesji. Stan radnych 15. 
 
Przewodniczący Rady odczytał kolejne pismo, które wpłynęło od Senatora 

Rzeczypospolitej Polskiej z gratulacjami wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady 
Powiatu. Stanowi ono załącznik nr 29 do protokołu.  

 
Radny Michał Ilnicki odniósł się do pisma Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości 

przy ul. Staromiejskiej 12 a-b przeczytanego przez Przewodniczącego Rady i w kilku zdaniach 
przedstawił sytuacje jakie miały tam miejsce. Ponadto zadeklarował Staroście swoją pomoc  
i wiedzę w tej sprawie. 
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Starosta Julian Kruszyński zadeklarował, że zorganizowane zostanie wyjazdowe 
posiedzenie Zarządu w celu zbadania prac w terenie. Podziękował radnemu Ilnickiemu za 
oferowanie pomocy.  

 
Przewodniczący Rady powiedział, że w związku z tym, że jest to skarga, konieczne 

jest do przekazanie jej do Komisji Rewizyjnej jak tylko zostanie ona utworzona.  
 
Radca Prawny – Renata Winnicka zaproponowała, aby skargę tą skierować do Komisji 

Rewizyjnej mimo, że nie została ona jeszcze powołana i taką też odpowiedź będzie należało 
przesłać skarżącemu. W momencie rozpatrzenia skargi przez Komisję zostanie zajęte 
stanowisko. Zaproponowała, aby Rada Powiatu upoważniła Przewodniczącego do przesłania 
pisma z treścią j/w. 

  
Przewodniczący Rady Powiatu poddał propozycję pani radczyni pod głosowanie. 
 
Propozycja ta została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 
Ad 10) 
 

Protokół z XLIV z ostatniej sesji w kadencji 2006 – 2010 Rady Powiatu 
Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 11) 
 
 Przewodniczący Rady przestawił pismo, które wpłynęło od Radnych Wspólnoty 
Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Porozumienia Namysłowskiego  w sprawie 
naniesienia w protokole z I sesji rady Powiatu Namysłowskiego faktów, mający miejsce  
w czasie obrad I sesji Rady Powiatu. Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu.   
  

Przewodniczący Rady powiedział, że po kolei będzie odczytywał fragmenty, które 
mają być naniesione do protokołu z I sesji. Dodał, że każdy z nich podda pod głosowanie. 
 
 Przewodniczący Rady odczytał treść pierwszego fragmentu wykreślonego z projektu 
protokołu. 

„Senior przestawił projekt chwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
Radnej Barbary Zając, stanowiący załącznik nr 4 do protokołu. Powiedział, że w paragrafie  
1 uchwały stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnej Barbary Zając. Wygaśnięcie mandatu 
radnej nastąpiło w wyniku odmowy złożenia ślubowania w związku z objęciem przez Barbarę 
Zając funkcji Wójta Gminy Pokój”. 

Radny Michał Ilnicki zapytał czy autopoprawki powinny być poddawane pod 
głosowanie, ponieważ zgodnie ze Statutem Powiatu Namysłowskiego nie powinny być one 
głosowane. 

Przewodniczący Rady skierował pytanie do Radcy Prawnego. 
Radczyni Renata Winnicka odczytała treść § 7 ust. 6 Statutu Powiatu 

Namysłowskiego, z którego wynika, że tylko skorygowanie własnej treści nie wymaga 
przegłosowania. 
 Radny Michał Ilnicki stwierdził, że są to autopoprawki. Zaznaczył, że obecna rada ma 
większość i może wszystko przegłosować, dodając, że nigdy nie widział i nie słyszał o takich 
uchybieniach. 
 Radny Grzegorz Kubat powiedział, że przytoczone w piśmie wypowiedzi można 
potraktować jako autopoprawkę ponieważ wnosi je radny, który daną kwestię wypowiadał.  
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 Wicestarosta Andrzej Spór odniósł się do pana Michała Ilnickiego, że nie było takiej 
sytuacji w czasie ostatniej kadencji, aby radni opozycji opuszczali posiedzenia sesji i nie brała 
w nich udziału.  
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że nie zamierza się przekomarzać. Dodał, że skoro 
radni mają większość niech sobie głosują a opozycja nie będzie się wtrącać.  
 Wywiązała się dyskusja pomiędzy radnym Michałem Ilnickim, a Wicestarostą 
Andrzejem Spórem odnośnie autopoprawek. 
 Przewodniczący Rady powiedział, że protokół został podważony przez opozycję  
i  zgadza się z radnym Grzegorzem Kubatem, aby zostawić kwestie do rozpatrzenia organowi 
do którego skierowano autopoprawki. Dodał, że ciężko jest wyłuskać autopoprawki od 
poprawek. Następnie przypomniał treść pierwszego fragmentu wykreślonego z projektu 
protokołu i poddał ją pod głosowanie. 
 Wprowadzenie pierwszego fragmentu do protokołu z I sesji RPN zostało odrzucone 
przy 9 głosach przeciwnych i przy 6 głosach „za”. 
 
 Przewodniczący Rady odczytał drugi fragment wykreślony z projektu protokołu  
i poddał go pod głosowanie. 
,,Następnie Senior przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego Zenona Kotarskiego, stanowiący załącznik nr 6 do protokołu. Dodał, że wygaśniecie 
mandatu następuje z tych samych przyczyn co w poprzedniej uchwale.”  
 Wprowadzenie drugiego fragmentu do protokołu z I sesji RPN zostało odrzucone 
przy 9 głosach przeciwnych i przy 6 głosach „za”. 
 
 Przewodniczący Rady odczytał trzeci fragment wykreślony z projektu protokołu  
i poddał go pod głosowanie. 
,,Radny Senior ogłosił przerwę w obradach I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego do dnia 16 
grudnia 2010 r. do godziny 12 - tej, za zgodą wszystkich Radnych, pytając wcześniej czy jest 
zgoda wszystkich Radnych.” 
 Wprowadzenie trzeciego fragmentu do protokołu z I sesji RPN zostało odrzucone 
przy 9 głosach przeciwnych i przy 6 głosach „za”. 
 Radny Grzegorz Kubat powiedział, że autor autopoprawki siedzi na sali, a większość 
radnych uznała, że nie jest to autopoprawka, czysta wypowiedź siedzącego na sali. 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że w momencie kiedy ogłaszał przerwę podczas  
I sesji, Wicestarosta Andrzej Spór siedział obok niego i dziwi się, że w tej chwili zaprzeczono 
temu faktowi. 
 
 Przewodniczący Rady odczytał czwarty fragment wykreślony z projektu protokołu  
i poddał go pod głosowanie. 
,,Pierwsza cześć obrad I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się  
o godzinie 12:12.” 
 Wprowadzenie czwartego fragmentu do protokołu z I sesji RPN zostało odrzucone 
przy 9 głosach przeciwnych i przy 6 głosach „za”.  
 
 Przewodniczący Rady odczytał piąty fragment wykreślony z projektu protokołu  
i poddał go pod głosowanie. 
,,Radny Senior przywitał przybyłych gości. Na podstawie listy obecności, stanowiącej 
załącznik nr 8 do protokołu stwierdził prawomocność obrad (w sesji uczestniczyło 
13 radnych i 1 radny który nie złożył ślubowania). Lista obecności kierowników jednostek 
organizacyjnych, służb, inspekcji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.” 
 Wprowadzanie piątego fragmentu do protokołu z I sesji RPN zostało odrzucone przy  
9 głosach przeciwnych i przy 6 głosach „za”.  
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 Radny Grzegorz Kubat poprosił o wniesienie do protokołu, że wnoszący tą poprawkę 
siedzi na sali i autopoprawka nie została przyjęta. 
 
 Przewodniczący Rady odczytał szósty fragment wykreślony z projektu protokołu  
i poddał go pod głosowanie. 
,,po przerwie. Stan radnych 13 i 1 radny który nie złożył ślubowania’’ 
 Wprowadzenie szóstego fragmentu do protokołu z I sesji RPN zostało odrzucone 
przy 9 głosach przeciwnych i przy 6 głosach „za”.  
 
 Przewodniczący Rady odczytał siódmy fragment wykreślony z projektu protokołu  
i poddał go pod głosowanie. 
„Wznowienie obrad po przerwie. Stan radnych 13 i 1 radny który nie złożył ślubowania.’’ 
 Wprowadzenie siódmego fragmentu do protokołu z I sesji RPN zostało odrzucone 
przy 9 głosach przeciwnych i przy 6 głosach „za”.  
  
 Przewodniczący Rady odczytał ósmy fragment wykreślony z projektu protokołu  
i poddał go pod głosowanie. 
,,radny Senior Michał Ilnicki, radna Weronika Nawrot, radny Grzegorz Kubat, radny Paweł 
Cholaś, radny Sławomir Hinborch opuścili obrady sesji - godzina 13:05. 
- Stan radnych 8 i 1 radny, który nie złożył ślubowania.’’ 
 Wprowadzenie ósmego fragmentu do protokołu z I sesji RPN zostało odrzucone przy 
9 głosach przeciwnych i przy 6 głosach „za”.  
 
 Przewodniczący Rady odczytał dziewiąty fragment wykreślony z projektu protokołu 
i poddał go pod głosowanie. 
,,W trakcie wypowiedzi Radnego Andrzeja Spóra, na salę narad wszedł Radny Senior - 
Michał Ilnicki 
- Stan radnych 9 i 1 radny który nie złożył ślubowania. 
- Radny Senior Michał Ilnicki powiedział, że Radny Andrzej Spór został upoważniony do tego 

aby przeprowadzić wybory na Przewodniczącego Rady Powiatu a nie do tego aby ogłaszać 
przerwę. 
- Następnie Radny Senior ogłosił przerwę w obradach do momentu otrzymania z Krajowego 
Biura Wyborczego wyjaśnienia odnośnie złożenia ślubowania przez Radnego Andrzeja 
Gosławskiego.” 
 Wprowadzenie dziewiątego fragmentu do protokołu z I sesji RPN zostało odrzucone 
przy 9 głosach przeciwnych i przy 6 głosach „za”.  
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że autor tej poprawki również siedzi na sali obrad, 
dodając że jest to jego wypowiedź. 
  
 Przewodniczący Rady odczytał dziesiąty fragment wykreślony z projektu protokołu  
i poddał go pod głosowanie. 
,,Radny Senior - Andrzej Spór przywitał przybyłych gości i rozpoczął kontynuacją I sesji 
Rady Powiatu. Powiedział, że za chwilą będzie kworum i obrady będą kontynuowane zgodnie 
z przepisami prawa. 
- Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 11 do protokołu (w sesji uczestniczyło 
8 radnych i 1 radny który nie złożył ślubowania). Lista obecności kierowników jednostek 
organizacyjnych, służb, inspekcji stanowi załącznik nr 12 do protokołu.’’ 
 Wprowadzenie dziesiątego fragmentu do protokołu z I sesji RPN zostało odrzucone 
przy 9 głosach przeciwnych i przy 6 głosach „za”.  
 Radny Grzegorz Kubat poprosił aby zaprotokołować że został zmieniony załącznik.  
W załączniku pierwszym było 8 + 1 który nie złożył ślubowania, natomiast w drugim jest  
9 radnych więc nastąpiła zmiana dokumentów i opozycja chciałaby wiedzieć skąd się ta 
zmiana wzięła. 
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 Przewodniczący Rady odczytał jedenasty fragment wykreślony z projektu protokołu 
i poddał go pod głosowanie. 
,,Odmówiono wydania opinii prawnej, o którą prosiła Sekretarz Powiatu.” 
 Wprowadzenie jedenastego fragmentu do protokołu z I sesji RPN zostało odrzucone 
przy 9 głosach przeciwnych i przy 6 głosach „za”.  
 
 Przewodniczący Rady odczytał dwunasty fragment wykreślony z projektu protokołu 
i poddał go pod głosowanie. 
,,Radni bez zmiany porządku obrad powrócili dop.7- ślubowanie radnego.” 
 Wprowadzenie dwunastego fragmentu do protokołu z I sesji RPN zostało odrzucone 
przy 9 głosach przeciwnych i przy 6 głosach „za”.  
 
 Przewodniczący Rady odczytał trzynasty fragment wykreślony z projektu protokołu  
i poddał go pod głosowanie. 
,,Radny Senior przeczytał wnioski końcowe opinii z kancelarii prawnej z Wrocławia. 
Odmówiono dołączenia do protokołu jakiejkolwiek opinii którą przedstawiano na sesji.” 
 Wprowadzenie trzynastego fragmentu do protokołu z I sesji RPN zostało odrzucone 
przy 9 głosach przeciwnych i przy 6 głosach „za”.  
 
 Przewodniczący Rady odczytał czternasty fragment wykreślony z projektu protokołu 
i poddał go pod głosowanie. 
,,Po przerwie stan radnych 9.  (Stan radnych 8 i 1 radny, który nie złożył ślubowania)” 
 Wprowadzenie czternastego fragmentu do protokołu z I sesji RPN zostało odrzucone 
przy 9 głosach przeciwnych i przy 6 głosach „za”.  
 
 Przewodniczący Rady odczytał piętnasty fragment wykreślony z projektu protokołu  
i poddał go pod głosowanie. 
,,Po przerwie stan radnych 9.  (Stan radnych 8 i 1 radny, który nie złożył ślubowania)” 
  Wprowadzenie piętnastego fragmentu do protokołu z I sesji RPN zostało odrzucone 
przy 9 głosach przeciwnych i przy 6 głosach „za”.  
 
 Przewodniczący Rady przeczytał osoby, które podpisały się pod przytaczanym 
pismem, byli to radni: Michał Ilnicki, Grzegorz Kubat oraz Sławomir Hinborch.  
 
 Radny Grzegorz Kubat powiedział, że w imieniu radnych prosi o wniesienie do 
protokołu, że radni siedzący na sali wnosili autopoprawki osobiście, autopoprawki te były 
poddane pod głosowanie niezgodnie ze Statutem Powiatu. 
 
  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z I sesji rady 
Powiatu Namysłowskiego. 
 
 Protokół z I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty przy 9 głosach „za”  
i 6 głosami przeciwnymi 
 
Ad 12) 
 
 Protokół z II sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty przy 9 głosach 
„za” i 6 głosami przeciwnymi. 
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Ad 13) 
 

Radny Andrzej Michta odniósł się do polemiki ze Starostą dotyczącej różnicy 
pomiędzy zadaniami wykonującymi przez Wiceprzewodniczących Rady Powiatu  
a Przewodniczącym Komisji. Zacytował art. 14 punkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym  
i powiedział, że nie ma możliwości prawnych wyznaczenia szerszego zakresu obowiązków 
Wiceprzewodniczącym niż wynika z w/w ustawy. 

 
Starosta Julian Kruszyński odpowiedział, że może być większa aktywność 

Wiceprzewodniczących oraz w założeniu Wiceprzewodniczący Rady Powiatu będą pełnić 
funkcje Przewodniczących Komisji. 

 
Wywiązała się krótka dyskusja na temat wypłacania diet radnym za poszczególne 

funkcje pełnione w radzie. 
 
Radny Grzegorz Kubat zwrócił się z prośbą o terminowe dostarczanie dokumentów na 

sesję, gdyż on otrzymał dokumenty 3 dni przed sesją i to bez potwierdzenia odbioru. Dodał, że 
jest to niezgodne ze Statutem Powiatu Namysłowskiego i jest to naruszenie prawa. 

 
Radny Michał Ilnicki poprosił o możliwość przedstawienia sprawozdania z działań 

jakie były podejmowane przez 4 lata kadencji oraz tych, które były zaplanowane na lata 
następne. Ponadto przeprosił radnych i osoby z publiczności za sformułowanie, które padło na  
I sesji, kiedy odniósł się do ,,pań sprzątających”. Dodał, że takie słowa nie powinny paść  
z jego ust i za to bardzo przeprasza. 

Następnie przedstawił osiągnięcia, które zostały dokonane podczas kadencji w latach 
2006-2010 jak i zaplanowanymi inwestycjami na lata następne.  

 
Radny Andrzej Goławski opuścił obrady sesji. Stan radnych 14. 
 
Radny Ilnicki powiedział, że w momencie gdy obejmował stanowisko Starosty 4 lata 

temu, to Starostwo Powiatowe było na 254 miejscu w kraju, w tej chwili jest na 15 miejscu 
pod względem pozyskiwania środków, remontów i inwestycji. Osiągnięcie to jest dzięki 
pracownikom którzy pracują w Starostwie, następnie podziękował im za 4 lata współpracy. 
Dodał również, że nie miał możliwości pożegnać się z pracownikami i poprosił pana Starostę 
o aprobatę spotkania, które ma się odbyć w najbliższy piątek o godz. 1515 w Domu Kultury  
w Namysłowie.  

Radny Michał Ilnicki odniósł się również do uchylenia przez Wojewodę decyzji 
Starosty Namysłowskiego w sprawie drogi Głuszyna- Brzezinka. Poprosił radnego Hinborcha  
o przedstawienie dokumentów z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 
Radny Sławomir Hinborch przedstawił dokumenty z PINB w powyższej sprawie  

i powiedział, że widzi dobrą wolę Starosty Juliana Kruszyńskiego w związku z planowanym 
zarządem wyjazdowym.  

 
Radny Michał Ilnicki odniósł się również do zajęcia pasa drogowego przez R. W.. 

Dodał, że życzy aby sprawa zajęcia pasa drogowego została rozwiązania pozytywnie i ma 
nadzieję, że rodzina Pana W. nie poniesie żadnych konsekwencji z tego tytułu czego mu 
życzy. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu podziękował radnemu Michałowi Ilnickiemu za 

przedstawione sprawozdanie i dołączył się do życzeń wyrażonych przez radnego Michała 
Ilnickiego. 
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Starosta Julian Kruszyński powiedział, że bardzo cieszy się, że w końcu jest możliwość 

porozmawiania o rzeczach ważnych dla wszystkich obywateli. Dodał, że dołoży wraz  
z Zarządem Powiatu wszelkich starań aby przywrócić ład geodezyjny i prawny, po to aby  
o drodze Głuszyna – Brzezinka mówiono dobrze. Dodał, że może złożyć deklaracje, że jest to 
sprawa bardzo ważna, którą zajmie się w pierwszej kolejności. 

 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że kolega Sławomir Hinborch przedstawił 

stanowisko prokuratury i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie Drogi 
Głuszyna - Brzezinka i prosi, aby tych faktów się trzymać. 
 

Starosta Julian Kruszyński powiedział, że czeka na rozstrzygnięcie Sądu 
Administracyjnego WSA w Warszawie w sprawie drogi powiatowej Głuszyna – Brzezinka,  
a wtedy zachował się tak jak trzeba. Dodał, że Radny Ilnicki poruszył temat najdroższego 
chyba płotu na świecie. Puścił radnym w obieg mapkę ze szkicem posesji państwa W., który 
dowodzi, że państwo W. nie naruszyli prawa.  

 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że podał rękę panu Staroście ale widzi, że pan 

Starosta nie chce dyskusji, tylko chce się upierać przy swoim. 
 
Starosta Julian Kruszyński powiedział, żeby każdy został przy swoim zdaniu a finał tej 

sprawy rozstrzygną organy. Cieszy się, że radni opozycyjni zostali na sesji i powiedział, że ma 
nadzieje, że wszystkie zadania rozpoczęte przez Pana Ilnickiego będą kontynuowane i że 
pojawią się również nowe pomysły. Starosta dodał, że cieszy się, że Michał Ilnicki złożył 
powyższe sprawozdanie i podziękował mu za duży wkład pracy i wszystkie dokonania 
poprzedniej kadencji. 

 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że starał się powiedzieć to co czuje i to co wie  

w oparciu o dokumenty i prosił aby tego wysłuchać. Dodał, że kończy już z rozmowami na 
temat powyższych spraw i poczeka na rozstrzygnięcie ich przez odpowiednie organa.  
W imieniu wszystkich radnych opozycyjnych powiedział, że są gotowi na współpracę na 
zasadach przestrzegania prawa. Powiedział, że jeśli dalej będą manipulacje w protokołach to 
współpracy nie będzie. Na koniec dodał, że nie przyjmuje podziękowań od Starosty gdyż jemu 
dziękują mieszkańcy.  

 
Radny Grzegorz Kubat powiedział, że w demokracji jest tak, że większość decyduje. 

Mając dwa głosy więcej głosowano wbrew Statutowi, ponieważ autopoprawek nie wolno 
głosować. Powiedział, że jest to jego ostatnia sesja, ponieważ złożył rezygnację z mandatu 
radnego powiatu w związku z objęciem stanowiska zastępcy burmistrza. Na zakończenie 
dodał, że demokracja polega na tym, iż władzą trzeba umieć się dzielić. 

 
Przewodniczący Rady potwierdził, że wpłynęło pismo odnośnie rezygnacji pana 

Kubata z mandatu radnego i stanowi ono załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Wicestarosta Andrzej Spór odniósł się do wypowiedzi w radiu Opole pana radnego 

Michała Ilnickiego kiedy był jeszcze Starostą n temat drogi powiatowej Głuszyna – Brzezinka. 
Powiedział, że w radiu również trzeba uważać na to co się mówi, dodając, że Pan Ilnicki 
potrafi dość często mówić nieprawdę. Skomentował również zachowanie radnego Ilnickiego 
w stosunku do podziękowań Starosty Kruszyńskiego. 

 
Radny Grzegorz Kubat odniósł się do Wicestarosty Spóra, mówiąc że we wszystkim 

należy mieć umiar. Powiedział że w każdej umowie można znaleźć błąd jeżeli się chce. Dodał, 
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że dziś przepisy prawa w 90% są interpretowane, a dziś interpretuje ten kto ma władze  
i dlatego należy zachować umiar i rozsądek w podejmowaniu decyzji. 

 
Radny Sławomir Hinborch odniósł się do wydania decyzji przez Wojewodę, w której 

stwierdzono, że Powiat nie jest stroną. Odniósł się również do tematu posesji pana W. Dodał, 
że Starosta działa dziś jako rzecznik Wojewody, a nie jak gospodarz tego terenu.  

 
Starosta Julian Kruszyński powiedział, że jest mu przykro, słyszeć takie słowa. Dodał, 

że czuje się jako gospodarz i dołoży starań aby ta sprawa została wyjaśniona.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu zakończył dyskusje i zapytał czy w sprawach różnych 

są jeszcze jakieś uwagi. 
 
Radny Michał Ilnicki zwrócił się do Wicestarosty Andrzeja Spóra mówiąc, że po to 

robi się chodniki i drogi aby poprawić warunki bytowe mieszkańców. Zwrócił się do Starosty 
Juliana Kruszyńskiego i powiedział, że nie przyjął podziękowań ponieważ uważa, że Starosta 
nie wyciągnął wniosków z jego wcześniejszej wypowiedzi o dokonanych zadaniach. 

 
Starosta Julian Kruszyński powiedział, że się nie obraża i dodał, że więcej na ten temat 

nie będzie się wypowiadał. 
 
Przewodniczący Rady zakończył dyskusje i odczytał wniosek, który wpłynął w dniu 

dzisiejszym do Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie zwołania sesji na dzień 18 
stycznia 2011 r., stanowiący załącznik nr 32 do protokołu.  

 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu zwołał IV sesję Rady 

Powiatu Namysłowskiego na dzień 18 stycznia 2011 r. na godz. 1500. 
 
Ad 14) 
 

III sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1517. 
 
 
 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu  
 
         Roman Półrolniczak 
 
 
                        Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                                                                                                           Roman Półrolniczak 
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Monika Duraj……………………… 


