
Uchwała Nr XXIV/171/2016 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 21 września 2016 r. 

 

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

 

 Na podstawie art. 87 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Odmawia się uwzględnienia wezwania grupy radnych Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 16 sierpnia 2016 r. do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach Rady Powiatu 

Namysłowskiego podjętych w dniu 4 sierpnia 2016 r. na XXII sesji Rady Powiatu tj. 

1) Uchwały nr XXII/142/2016 w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady 

Powiatu; 

2) Uchwały nr XXII/143/2016 w sprawie wyboru Wicestarosty Namysłowskiego; 

3) Uchwały nr XXII/144/2016 w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie 

projektu pn. „W lepszy start II”; 

4) Uchwały nr XXII/145/2016 w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie 

projektu pn. „ Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”; 

5) Uchwały nr XXII/146/2016 w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu 

Namysłowskiego”; 

6) Uchwały nr XXII/147/2016 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 

wysokości diet przysługującym radnym Powiatu Namysłowskiego; 

7) Uchwały nr XXII/148/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2025; 

8) Uchwały nr XXII/150/2016 w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu 

przychodów, dochodów i wydatków w 2016 roku; 

9) Uchwały nr XXII/152/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Powiatu Namysłowskiego w przedmiocie uwzględnienia 

wezwania, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego 

   Wojciech Próchnicki 



załącznik do uchwały nr XXIV/171/2016 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 21 września 2016 r. 

 

UZASADNIENIE 

 Pismem z dnia 16 sierpnia 2016 r. grupa radnych wezwała Radę Powiatu 

Namysłowskiego do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia poprzez 

wycofanie z obrotu uchwał Rady Powiatu Namysłowskiego podjętych na sesji nadzwyczajnej 

w dniu 4 sierpnia 2016 r., tj. 

1) Uchwały nr XXII/142/2016 w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady 

Powiatu; 

2) Uchwały nr XXII/143/2016 w sprawie wyboru Wicestarosty Namysłowskiego; 

3) Uchwały nr XXII/144/2016 w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie 

projektu pn. „W lepszy start II”; 

4) Uchwały nr XXII/145/2016 w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie 

projektu pn. „ Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”; 

5) Uchwały nr XXII/146/2016 w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu 

Namysłowskiego”; 

6) Uchwały nr XXII/147/2016 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości 

diet przysługującym radnym Powiatu Namysłowskiego; 

7) Uchwały nr XXII/148/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2025; 

8) Uchwały nr XXII/150/2016 w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu 

przychodów, dochodów i wydatków w 2016 roku; 

9) Uchwały nr XXII/152/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

W uzasadnieniu podniesiono, iż naruszone zostały przepisy art. 14 ust.3, art. 15 ust.1 i ust. 

7 i 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

Odnosząc się do stawianych zarzutów należy podnieść, co następuje: 

W dniu 1 sierpnia 2016 r. do Biura Rady Powiatu Namysłowskiego wpłynął wniosek 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego o zwołanie sesji w trybie art. 15 ust.7 ustawy  

o samorządzie powiatowym. O złożonym wniosku Biuro Rady telefonicznie poinformowało 

Przewodniczącego Rady Powiatu, który w rozmowie poinformował, iż przebywa na urlopie.  

Tym samym przebywając na urlopie, Przewodniczący nie mógł wykonywać swoich 

obowiązków związanych z pełnioną funkcją. Zgodnie z art. 14 ust.3 ustawy o samorządzie 

powiatowym:  



Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie 

obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań 

wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia 

wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy 

wiekiem. 

 

 Wobec powyższego w świetle w/w przepisów najstarszy wiekiem 

Wiceprzewodniczący był uprawniony do zwołania sesji nadzwyczajnej. Przewodniczący 

przebywając na urlopie nie mógł tego uczynić. Tym samym jeśli wniosek Zarządu o zwołanie 

sesji nadzwyczajnej spełniał ustawowe wymogi, to Wiceprzewodniczący był uprawniony do 

jej zwołania.  

 Ponadto przy podejmowaniu uchwał na sesji w dniu 4 sierpnia nie został naruszony 

art. 15 ust.8 ustawy o samorządzie powiatowym. Bezsporną okolicznością jest, ze 

Wiceprzewodniczący Rady zwołał sesję z porządkiem obrad zawierającym wniosek  

o odwołanie Przewodniczącego, czego nie zawierał wniosek Zarządu z dnia 1 sierpnia 2016 

r., jednakże obecni na sesji radni przegłosowali jednogłośnie taki porządek obrad (w tym 

członkowie Zarządu, którzy przed głosowaniem zgodzili się na taki porządek obrad). Wobec 

powyższego nie można mówić, iż doszło do naruszenia art. 15 ust.8 w/w ustawy. 

 Ponadto radni o zwołaniu sesji zostali poinformowani w sposób prawidłowy. 

Zawiadomienie o sesji, która odbyła się w dniu 4 sierpnia 2016 r. zostało wysłane na 

służbowe adresy mailowe wszystkich radnych (żadna służbowa skrzynka radnych nie była 

przepełniona i zawiadomienie wraz z materiałami na sesję winny dotrzeć do wszystkich 

radnych) oraz dodatkowo na adresy mailowe prywatne. Nie naruszono więc art. 21 ust.2 

ustawy o samorządzie powiatowym.  

 

 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego 

   Wojciech Próchnicki 

 


