
Uchwała Nr XXV/183/2016 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 26 października 2016 r. 

 

 w sprawie nieuwzględnienia skargi z dnia 20 października 2016 r. grupy radnych 

Powiatu Namysłowskiego na następujące uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

4 sierpnia 2016 r.: uchwały Nr XII/142/2016 w sprawie odwołania z funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu, uchwały Nr XII/146/2016 w sprawie wyboru 

Wicestarosty Namysłowskiego, uchwały Nr XII/144/2016 w sprawie wyrażenia zgody na 

realizację w partnerstwie projektu pn. „W lepszy start”, uchwały Nr XII/145/2016  

w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pn. „Razem dla 

lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, uchwały Nr XII/146/2016 w sprawie 

uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego, uchwały Nr XII/147/2016  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia diet przysługującym radnym Powiatu 

Namysłowskiego, uchwały Nr XII/148/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/96/2015 

Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2025, uchwały 

Nr XII/149/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/2015 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 

2016 r., uchwały Nr XII/150/2016 w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu 

dochodów i wydatków w 2016 r., uchwały Nr XII/151/2016 w sprawie zmian budżetu w 

związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2016 roku, uchwały Nr 

XII/52/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i przekazania skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) w związku z art. 54 § 2 ustawy  

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 718; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 846 i poz. 996) Rada Powiatu Namysłowskiego 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

1. Podtrzymać swoje stanowisko zawarte w uchwale Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

21 września 2016 r. Nr XXIV/171/2016 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa i nie uwzględnić skargi z dnia 20 października 2016 r. grupy 

radnych na następujące uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego: uchwały Nr XII/142/2016 

w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu, uchwały Nr XII/146/2016  

w sprawie wyboru Wicestarosty Namysłowskiego, uchwały Nr XII/144/2016 w sprawie 

wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pn. „W lepszy start”, uchwały  

Nr XII/145/2016 w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pn. 

„Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, uchwały Nr XII/146/2016  

w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego, uchwały Nr XII/147/2016 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia diet przysługującym radnym Powiatu 

Namysłowskiego, uchwały Nr XII/148/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/96/2015 



Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2025, uchwały Nr XII/149/2016 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 

2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r., uchwały Nr XII/150/2016  

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 r., 

uchwały Nr XII/151/2016 w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, 

dochodów i wydatków w 2016 roku, uchwały Nr XII/52/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 

2. Przekazać skargę wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu. 

3. Zobowiązać Zarząd Powiatu Namysłowskiego do przygotowania odpowiedzi na skargę. 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

   Przewodniczący Rady 

Powiatu Namysłowskiego 

    Wojciech Próchnicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


