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PROTOKÓŁ NR XXVIII/2021 

Z XXVI SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 22 KWIETNIA 2021 R. 

 

*  *  * 

 

Obrady XXVIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1208.  
 

 

Sesja odbyła się z następującym porządkiem: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  zmiany uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na 

lata 2021-2029, 

b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków  

w 2021 roku, 

c) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra  

z Alkantary w Namysłowie, 

d) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Głuszynie, 

e) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa  

w Miejscu. 

4.  Zakończenie sesji. 

 

Ad 1) 
 

Otwarcia XVIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego na podstawie zdalnego połączenia 

audiowizualnego dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta i stwierdził, że obrady 

są prawomocne, lista obecności (obecnych 15 Radnych) stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ad 2)  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przywitał Starostę Namysłowskiego, 

Wicestarostę Namysłowskiego, Panią Katarzynę Parzonkę Skarbnik Powiatu Namysłowskiego, 

Pana Sławomira Hinborch Sekretarza Powiatu Namysłowskiego, Radnych Powiatu oraz wszystkie 

inne osoby, które oglądają sesje przez internet.  

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu 

Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 2 do protokołu, celem podjęcia uchwał istotnych dla 

Powiatu Namysłowskiego. Zwrócił się do radnych z zapytaniem czy mają uwagi do porządku 

obrad, przypominając jednocześnie, że wnioskodawcy muszą wyrazić zgodę na zmianę porządku. 

Uwag nie było.  

Przewodniczący Andrzej Michta poinformował Radnych, iż wszystkie uchwały zostały 

pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu.  

 

Ad 3a)  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Namysłowskiego na lata 2021-2029 – załącznik nr 3 do protokołu.  
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Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał Starostę czym spowodowana jest zmiana 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował  

o konieczności uporządkowania wydatków, przesunięcia środków finansowych na kolejne lata, 

spowodowane jest to rozstrzygnięciem przetargu dot. projektu szkoły specjalnej.     

  

Opinia Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu jest pozytywna.  

 

W związku z wystąpieniem problemów technicznych na platformie do głosowania, które 

uniemożliwiało jednemu z Radnych oddanie głosu, Przewodniczący Andrzej Michta postanowił 

przeprowadzić głosowanie imienne zgodnie z listą obecności.  

  

Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie 

imienne, wyczytując Radnych w kolejności alfabetycznej.  

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2021-2029 została podjęta 15 głosami za, 

nieobecnych 2 nadano jej numer XXVIII/198/2021- załącznik nr 4 do protokołu. Imienny 

protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad 3b) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta, przystąpił do kolejnego projektu uchwały 

w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków  

w 2021 roku – załącznik nr 6 do protokołu.  

 

W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta 

przypomniał, iż opinia Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu była 

pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie imienne. 

 

Uchwała w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, 

dochodów i wydatków w 2021 roku, została podjęta jednogłośnie 15, nieobecnych 2, nadano jej 

nr XXVIII/199/2021 – załącznik nr 7 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad 3c) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta odczytał następny projekt uchwały  

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Franciszka z Asyżu i św. 

Piotra z Alkantary w Namysłowie – załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Opinia Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu jest pozytywna.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwała w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, 

dochodów i wydatków w 2021 roku została podjęta 15 głosami za, nieobecnych 2, nadano jej 

numer XXVIII/200/2021 - załącznik nr 10 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad 3d) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych 

w Głuszynie – załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Opinia Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie, zgodnie z listą obecności.  

 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich 

Świętych w Głuszynie została podjęta 15 głosami, nieobecnych 2, nadano jej numer 

XXVIII/201/2021 - załącznik nr 13 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad 3 e) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił o zadawania pytań do projektu 

uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Miejscu – załącznik nr 15 do protokołu.  

 

Opinia Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich 

Świętych w Głuszynie została podjęta 15 głosami za, 2 głosy nieoddane nadano jej numer 

XXVIII/202/2021 - załącznik nr 16 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad 4) 

  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o konieczności złożenia oświadczenia 

majątkowego do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że kolejna sesja odbędzie się w dniu  

26 maja 2021 r. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta 
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podziękował wszystkim osobom biorącym udział w sesji, a następnie zamknął XXVIII sesję Rady 

Powiatu Namysłowskiego. 

  

XXVIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1306. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Michta 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Michta 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Alicja Włodarczyk 

 


