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PROTOKÓŁ NR II/2010 
Z II SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 23 GRUDNIA 2010 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady II sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1207. 
 
Proponowany porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad, 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie uzyskania mandatu radnego przez pana Andrzeja Michtę, 
b) w sprawie uzyskania mandatu radnego przez pana Andrzeja Szroma. 

4. Ślubowanie radnych. 
5. Wybór Starosty Powiatu Namysłowskiego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Nmaysłwoskiego. 
7. Wybór Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego. 
9. Wybór członków zarządu Powiatu Namysłowskiego. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków zarządu Powiatu Namysłowskiego 
11. wolne wnioski i sprawy różne. 
12. zakończenie II sesji Rady Powiatu. 

 
 
Ad1) 
 

Otwarcia II sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Roman Półrolniczak. Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do 
protokołu stwierdził prawomocność obrad (w sesji uczestniczyło 15 radnych – w tym 14 
radnych uprawnionych do głosowania). Lista obecności kierowników jednostek 
organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 
2 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu przywitał radnych Powiatu Namysłowskiego, Starostę 
Namysłowskiego – Michała Ilnickiego, Wicestarostę Namysłowskiego – Sławomira 
Hinborcha, posła na Sejm – Łukasza Tuska, dyrektorów biur Poselskich, Wójtów i pozostałe 
osoby przybyłe na sesję. 
 
Ad 2) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do porządku obrad i udzielił głosu radnemu 
Michałowi Ilnickiemu. 
 
 Starosta Namysłowski – Michał Ilnicki poprosił o zabranie głosu w sprawie porządku 
obrad. Następnie odczytał 2 pisma, które jedno skierowane zostało do Wojewody Opolskiego 
– Ryszarda Wilczyńskiego i dotyczyło nieprawidłowości i wątpliwości dotyczących 
ślubowania radnego Andrzeja Goławskiego podczas I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego  
w dniu 20 grudnia br. Dodał, że kilkakrotnie zwracali się z prośbą do Wojewody Opolskiego 
o opinie w w/w sprawie, ale do tej pory takiej opinii nie otrzymali, dlatego też nie mogą 
uczestniczyć w obradach, ponieważ jest wiele wątpliwości i nie wyjaśnionych rzeczy. 
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Zaapelował do Wojewody Opolskiego o to, aby opinia odnośnie ślubowania radnego 
Gosławskiego była dostarczona w najbliższych dniach, a przynajmniej do najbliższej sesji po 
to aby radni PSL, WO i Porozumienia Namysłowskiego mogli uczestniczyć w obradach sesji. 

Następnie przystąpił do odczytania drugiego pisma do radnych, prosząc aby po 
odczytania go wszyscy radni spotkali się na sali na II piętrze Starostwa i raz jeszcze 
porozmawiali na temat współpracy i działania na rzecz Powiatu Namysłowskiego. Pismo to 
dotyczyło zdrady radnego powiatu namysłowskiego Piotra Rogalskiego i żądania rezygnacji  
z mandatu radnego. Po odczytaniu pisma dodał, że zostało ono podpisane przez Szefa 
Porozumienia Namysłowskiego – Krzysztof Kubata, Szefa WO – Krzysztofa Kuchczyńskiego 
i Szefa PSL  – Michała Ilnickiego. Radny Ilnicki zwrócił również uwagę, że w porządku 
obrad brak jest projektu uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu Burmistrza Krzysztofa 
Kuchczyńskiego, co uważa za zwykłe przeoczenie i ma nadzieję, że uwaga ta zostanie 
przyjęta i powyższa uchwała zostanie wprowadzona do porządku obrad po to aby dać 
możliwość następcy brania udziału w pracach Rady. Następnie poprosił o 30 min. przerwę  
i spotkanie z radnymi na sali na II piętrze Starostwa. Pisma te stanowią kolejno załącznik nr 
3 i 4 do protokołu.   

 
Przewodniczący Rady Powiatu wniosek radnego Michała Ilnickiego o 30 min przerwę 

poddał pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania 5 radnych było „za” natomiast 9 radnych było przeciwnych 

ogłoszeniu 30 minutowej przerwy. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu 
nie ogłosił przerwy. 

 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że do momentu otrzymania konkretnych wyjaśnień 

od Wojewody Opolskiego radni PSL, WO i Porozumienia Namysłowskiego nie będą 
uczestniczyć w obradach sesji. Wyraził również swoje niezadowolenie z powodu nie 
ogłoszenia przerwy.  

 
Następnie radni WO, PSL i Porozumienia Namysłowskiego opuścili obrady sesji 

(Michał Ilnicki, Sławomir Hinborch, Paweł Cholaś, Weronika Nawrot i Grzegorz Kubat). 
 
Stan radnych 10. 
 

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Piotrowi Rogalskiemu. 
 
Radny Piotr Rogalski odniósł się do pisma odczytanego przez radnego Michała 

Ilnickiego dotyczącego jego osoby. Powiedział, że na następnej sesji wytłumaczy dlaczego  
tak się stało, ponieważ chce aby radni PSL, WO i Porozumienia Namysłowskiego byli obecni 
na sali. Dodał, że pismo które odczytał radny Ilnicki pasuje do tych którzy je napisali. Radny 
Rogalski powiedział, że to co się stało było po to, aby raz na zawsze zmienić standardy 
postępowania w powiecie namysłowskim i w urzędzie, żeby było dość „łamania kręgosłupów 
moralnych” ludzi, którzy tego nie wytrzymują i którzy dają się zastraszać tak jak ja byłem 
zastraszany. Dodał, że praca w standardach jakie były przez ostatnie cztery lata była bardzo 
wyczerpująca i była stratą przynajmniej 50% energii, którą można było przeznaczyć na inne 
cele. Powiedział, że głębsze wyjaśnienie na następnej sesji kiedy będzie pełna obsada 
radnych, ponieważ ktoś musi posłuchać i postarać się zrozumieć. Dodał, że jeszcze pół 
godziny temu wszystkie główne stanowiska były rozdane, po to aby zawiązać koalicję i tylko 
dzięki radnemu Andrzejowi Spór tak się nie stało. Dodał, że ręczy pani Sekretarz Powiatu  
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i innym którzy pełnią główne funkcje w powiecie, że zostali poświęceni po to aby pan Ilnicki 
mógł pozostać przy władzy. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych z zapytaniem odnośnie uwag 

do porządku obrad. 
 
Radny Julian Kruszyński zaproponował aby po punkcie 11 wprowadzić punkt 

dotyczący przyjęcia protokołu z I sesji. 
 
Radny Spór zaproponował, aby na prośbę p. Skarbnik Powiatu przed punktem wolne 

wnioski i sprawy różne wprowadzić dwa projekty uchwał, który jeden dot. zmian budżetu  
w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2010 r., natomiast drugi dot. zwiększenia 
planu przychodów i wydatków dochodów własnych w 2010 r. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad po zmianach jakie 
zaproponowali radni i poddał porządek po zmianach pod głosowanie. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco. 

 
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad, 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie uzyskania mandatu radnego przez pana Andrzeja Michtę, 
b) w sprawie uzyskania mandatu radnego przez pana Andrzeja Szroma. 

4. Ślubowanie radnych. 
5. Wybór Starosty Powiatu Namysłowskiego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Nmaysłwoskiego. 
7. Wybór Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego. 
9. Wybór członków zarządu Powiatu Namysłowskiego. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków zarządu Powiatu Namysłowskiego. 
11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2010 r. 
b) zwiększenia planu przychodów i wydatków dochodów własnych w 2010 r. 

12. wolne wnioski i sprawy różne. 
13. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego. 
14. zakończenie II sesji Rady Powiatu. 

 
 
Ad 3) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do odczytania roty ślubowania informując, 
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.” 
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 Po odczytaniu roty ślubowania radny Andrzej Szrom przystąpił do złożenia 
ślubowania. 
 
 Radny Andrzej Michta nie złożył ślubowania, ponieważ był nieobecny na sesji. 
 
Ad 4) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały w sprawie uzyskania 
mandatu przez radnego Andrzeja Szroma – załącznik nr 5 do protokołu i poddał ją pod 
głosowanie, zaznaczając, że w danej chwili uprawnionych do głosowania jest już dziesięciu 
radnych. 
 
 Uchwała w sprawie uzyskania mandatu przez radnego Andrzeja Szroma została 
podjęta jednogłośnie i nadano jej numer II/4/2010, stanowi ona załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 
Ad 5) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że zgodnie z ustawą o samorządzie 
powiatowym, Starostę wybiera Rada w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu rady. Do dokonania wyboru Starosty Namysłowskiego wymagana jest 
liczba 9 głosów, a następnie przedstawił radzie zasady wyboru Starosty proponując 
jednocześnie trzy osobową Komisję Skrutacyjną. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie zasady dotyczące wyboru 
Starosty z którymi wcześniej zapoznał radnych. 
 
 Radni jednogłośnie przyjęli zasady głosowania dotyczące wyboru Starosty. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że należy powołać Komisję 
Skrutacyjną trzy osobową, dodając, że członkowie Komisji nie mogą być kandydatami na 
funkcję Starosty. 
 Przewodniczący rady zwrócił się z prośbą do radnych o zgłaszanie kandydatów do 
składu komisji Skrutacyjnej. 
 
 Radny Andrzej Zielonka zgłosił kandydaturę radnego Piotra Rogalskiego. Radny 
wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji.  
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Szroma.  
Radny wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji.  
 
 Radny Julian Kruszyński zgłosił kandydaturę Krzysztofa Szyndlarewicza. Radny 
wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że została powołana Komisja w składzie 
trzy osobowym, następnie zaproponował zamknięcie listy i poprosił o przegłosowanie 
Komisji w składzie: 

1. Piotr Rogalski, 
2. Andrzej Szrom, 
3. Krzysztof Szyndlarewicz. 
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W wyniku głosowania radni jednogłośnie zamknęli listę kandydatów powołując Komisję j/w. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił aby Komisja spośród siebie wybrała 
Przewodniczącego, a następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur na stanowisko 
Starosty. 

 
Radny Piotr Rogalski zgłosił kandydaturę radnego Juliana Kruszyńskiego. Swoją 

kandydaturę uzasadnił tym, iż p. Julian Kruszyński jest człowiekiem, który zasługuje na 
zaufanie i jest gwarantem zmiany jakości postępowania w urzędzie powiatowym i całym 
powiecie. 

 
 Zaproponowany kandydat wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko Starosty.   
 

W związku z brakiem propozycji kandydatów na Starostę Powiatu, Przewodniczący 
Rady Powiatu zamknął listę i poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do 
głosowanie ogłaszając 15 minutową przerwę. 
 
Po przerwie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do 
głosowania. 
 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z listą obecności wyczytywała radnych do głosowania  
i przeprowadziła głosowanie tajne. 
 

W trakcie przeprowadzania głosowania kandydat na Starostę Julian Kruszyński 
odmówił głosowania na samego siebie. 
 

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 15 minutową 
przerwę. 
 
Po przerwie.  
 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Piotr Rogalski odczytał protokół Komisji. 
Protokół z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Poinformował, iż na 
sesji obecnych radnych uprawnionych do głosowania jest 15 radnych – zgodnie z listą 
obecności. W wyniku tajnego głosowania oddano 9 głosów, w tym 9 głosów ważnych. 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyboru 
Starosty Namysłowskiego – załącznik nr 8 do protokołu i poddał ją pod głosowanie.  
 
 Uchwała w sprawie wyboru Starosty Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer II/5/2010, stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu pogratulował Panu Julianowi Kruszyńskiemu wyboru 
na Starostę Namysłowskiego.   
 
 Starosta Namysłowski poprosił o kilka minut po zakończonych wyborach, następnie 
otrzymał gratulacje i kwiaty od radnych i osób uczestniczących w sesji. 
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Ad 7) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do wyboru Wicestarosty Namysłowskiego. 
Przypomniał, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Wicestarostę wybiera Rada na 
wniosek Starosty. Dodał, że głosowanie musi być tajne i w odróżnieniu od wyboru Starosty 
wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu rady. Następnie przedstawił radnych z zasadami wyboru na Wicestarostę.  
Zaproponował, aby skład Komisji Skrutacyjnej był taki sam jak podczas wyboru na Starostę 
Namysłowskiego, dodając, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu to propozycje uznaje za przyjętą.
  
 Sprzeciwu nie było. 
 
 Przewodniczący Rady powiatu oddał głos Staroście Namysłowskiemu. 
 
 Starosta Namysłowski zaproponował kandydaturę radnego Andrzeja Spóra na 
stanowisko Wicestarosty Namysłowskiego. Swoją kandydaturę uzasadnił tym, iż pan Spór 
jest wieloletnim samorządowcem i człowiekiem godnym zaufania. Dodał, że swoją postawą 
wzbudził w nim głęboki szacunek, podczas długich i żmudnych rozmów przy budowie układu 
koalicyjnego. Poprosił radnych o pozytywne zagłosowanie na kandydaturę A. Spóra. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do 
głosowania ogłaszając 12 minutową przerwę. 
 
Po przerwie 
  
 Przewodniczący Rady Powiatu w woli uściślenia zapytał radnego Andrzeja Spóra  
o zgodę na kandydowanie na Wicestarostę Namysłowskiego. Kandydat wyraził zgodę. 
 
 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Piotr Rogalski na podstawie listy obecności 
wyczytywał radnych do głosowania i Komisja przeprowadziła głosowanie tajne.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minutowa przerwę. 
 

Po przerwie  
 
 Przewodniczący Komisji skrutacyjnej Piotr Rogalski odczytał protokół głosowania na 
Wicestarostę Namysłowskiego. Protokół z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu. Poinformował, iż na sesji obecnych jest 15 radnych – zgodnie z listą obecności. W 
wyniku tajnego głosowania oddano 10 głosów, w tym 10 głosów ważnych. 

 

Ad 8) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyboru 
Wicestarosty Namysłowskiego – załącznik nr 11 do protokołu i poddał ją pod głosowanie.  

 
 Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty Namysłowskiego została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer II/6/2010, stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu. 
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 Radni i inne osoby uczestniczące w sesji złożyły gratulacje nowemu Wicestaroście 
Namysłowskiemu Andrzejowi Spór. 
 
 Andrzej Spór podziękował za wybór na Wicestarostę Namysłowskiego. Dodał, że 
razem z Zarządem Powiatu, który za chwilę zostanie wybrany na wniosek Starosty będą 
pracować bez obstrukcji, zgodnie i dla dobra powiatu oraz całego społeczeństwa. 
 
Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do wyboru członków Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego. Przypomniał, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym członków 
Zarządu Powiatu wybiera Rada na wniosek Starosty. Dodał, że głosowanie musi być tajne  
i wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu rady. Następnie przedstawił radnych z zasadami wyboru na członków Zarządu 
Powiatu.  Zaproponował, aby skład Komisji Skrutacyjnej był taki sam jak podczas wyboru na 
Starostę Namysłowskiego, dodając, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu to propozycję uznaje za 
przyjętą.  
 
 Sprzeciwu nie było. 
 

Starosta Namysłowski zgłosił kandydatury na członków Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego: Andrzej Zielonka, Roman Letki i Cezary Zając. Dodał, że wszyscy trzej 
kandydaci godni są reprezentowania funkcji członka zarządu. 

 
Wszyscy trzej kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Zarządu 

Powiatu Namysłowskiego. 
 

Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do 
głosowania i ogłosił 13 minutową przerwę. 
  
Po przerwie. 
 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Piotr Rogalski na podstawie listy obecności 
wyczytywał radnych do głosowania, następnie Komisja przeprowadziła głosowanie tajne.  
 
Po przerwie  
 
 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Piotr Rogalski odczytał protokół głosowania na 
członków Zarządu Powiatu Namysłowskiego. Protokół z kartami do głosowania stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu. Poinformował, iż na sesji obecnych jest 15 radnych – zgodnie 
z listą obecności. W wyniku tajnego głosowania oddano 10 głosów, w tym 10 głosów 
ważnych na każdego z kandydatów. 

 

Ad 10) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyboru 
członków Zarządu Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 14 do protokołu i poddał ją pod 
głosowanie.  
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 Uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Namysłowskiego została 
podjęta jednogłośnie i nadano jej numer II/7/2010, stanowi ona załącznik nr 15 do 
protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu pogratulował członkom Zarządu Powiatu wyboru. Do 
życzeń dołączyli się pozostali radni. 
 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu oddał głos Staroście. 
 
 Starosta Namysłowski – Julian Kruszyński powiedział, że długo czekał na ten 
moment, ponieważ całkiem niedawno w głowach przyjaciół, znajomych zrodził się pomysł 
utworzenia koalicji ponad podziałami, ponadpartyjnej, dodając, że nie jest to plagiat hasła 
Młodych Ponad Podziałami mówiąc, że Namysłów czekał na to. Zadeklarował, że odkładają 
legitymacje partyjne, nieważne jest to z jakiej opcji politycznej przychodzą radni, ponieważ 
wszyscy składali to samo przyrzeczenie i chcą go dotrzymać, a największym gwarantem tego 
porozumienia są radni w nim uczestniczący. Starosta oznajmił, że jest mu bardzo przykro, że 
na Sali jest nieobecny pan Michał Ilnickie, któremu chciałby podziękować, jako ustępującemu 
staroście za te wszystkie lata i dobre rzeczy, które wydarzyły się za jego władzy. Jednakże  
z drugiej strony, w momencie kiedy tak się zachował warto przytoczyć słowa wieszcza: 
,, Trzeba z żywymi naprzód iść,  
po życie sięgać nowe,  
a nie uwiędłych laurów liść 
z uporem stroić głowę’’ 

Starosta stwierdził, że odnosi się do wszystkich i ma nadzieję, że nikt z radnych nie 
przyrośnie do fotela Powiedział, że porozumienie, które zostało zawarte nie byłoby możliwe 
gdyby nie wspaniała postawa liderów ugrupowań politycznych, którzy podczas rozmów 
zapomnieli o waśniach, sporach, które na szczeblu krajowym się obserwuje. Dodał, że ma 
wielką nadzieję, że to porozumienie będzie małym krokiem do zakończenia wojny 
namysłowsko- namysłowskiej. Starosta Namysłowski powiedział, że w palecie barw, którą 
oferuje jest również miejsce na kolor zielony, jednocześnie zapraszając kolegów z opozycji 
do konstruktywnej pracy i współpracy.  

Pan Kruszyński podziękował panu Andrzejowi Spórowi za wspaniałą postawę 
podczas rozmów i za to, że stworzony układ stał się realną rzeczywistością. Podziękował 
również pani poseł minionej kadencji pani Teresie Cegleckiej- Zielonce za wspaniałą 
obywatelską postawę i za zrozumienie tematu. Powiedział, że na razie są to deklaracje, ale są 
one dowodem, że polak z polakiem może rozmawiać bez względu z jakich opcji pochodzi. 
Podziękował również posłowi Tuskowi, za ciepłe słowo i wspieranie oraz opiekę nad 
prowadzonymi rozmowami. Zwrócił się również do swojego wieloletniego przyjaciela Piotra 
Rogalskiego, mówiąc, że został bardzo mocno skrzywdzony i jako pierwszy zapłacił wysoką 
cenę za swoją wspaniałą postawę. Ma pewność, że krzywdy mu wyrządzone zostaną szybko 
naprawione, a poza krzywdami moralnymi zostanie przywrócony do pełnionych funkcji. 

Starosta Namysłowski powiedział, że całą swoją pracę, energię i aktywność na 
powierzonym stanowisku zamierza zadedykować swoim najbliższym, pamięci ojca.  

Na zakończenie Starosta Namysłowski złożył wszystkim radnym i gościom życzenia 
świąteczne.  
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Ad 11a) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił p. Skarbnik aby przedstawiła interpretację 
uchwał w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2010 r.  
i w sprawie zwiększenia planu przychodów i wydatków dochodów własnych w 2010 r. 
 
 Skarbnik Powiatu powiedziała, że w uchwale tej znajdują się 4 punkty zmieniające 
plan  dochodów i wydatków. Pierwsze 2 punkty mają związek z otrzymaniem decyzji od 
Ministra Finansów o zwiększeniu kwoty subwencji oświatowej w wysokości 15 980 zł. i te 
środki po stronie wydatkowej zwiększają plan rezerwy ogólnej. Natomiast w punkcie 3 i 4 
zwiększany jest plan dochodów Domu Pomocy Społecznej, środki, które wprowadzamy do 
budżetu w kwocie 1 030 zł., są  to środki jakie jednostka otrzymała z darowizn i przeznaczone 
są w punkcie 4 na zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej.   
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod 
głosowanie projekt uchwały  wprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2010 r. stanowiący załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2010 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer II/8/2010, stanowi ona 
załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad 11b) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zwiększenia planu przychodów i wydatków dochodów własnych w 2010 r. stanowiący 
załącznik nr 18 do protokołu. 
 

Uchwała w sprawie zwiększenia planu przychodów i wydatków dochodów 
własnych w 2010 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer II/9/2010, stanowi ona 
załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Ad 12) 
 
 Radny Andrzej Zielonka powiedział, że wygrała demokracja, a nie partyjniactwo  
i przegrała pycha i własna nieomylność. Dodał, że w ten sposób chciał podziękować, kolegom 
i życzył wszystkim owocnej współpracy przez cztery bardzo trudne lata. Następnie radny 
poruszył temat składu komisji stałych. Powiedział, że każdy radny powinien się zastanowić 
nad tym w jakiej komisji chciałby pracować, dodając, że jest to dość pilny temat i na kolejną 
sesję powinna już być lista i przemyślane składy komisji. Radny Zielonka odniósł się również 
do wizytówek znajdujących się przy każdym radnym, mówiąc, że na następnej sesji nie 
chciałby aby były to takie małe karteczki z nazwiskami tylko estetyczne wizytówki. 
 
Ad 13) 
 
 Radny Andrzej Spór zaproponował, aby nie przyjmować protokołu z ostatniej sesji  
w dniu dzisiejszym, ponieważ zapoznano się z nim pobieżnie. Dodał, że do protokołu są 
uwagi, które w dniu dzisiejszym nie sposób jest uzupełnić. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poddał wniosek radnego Andrzeja Spóra pod 
głosowanie. 
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 Radni jednogłośnie przegłosowali wniosek, aby na dzisiejszej sesji nie przyjmować 
protokołu z I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego.  
 
Ad 14) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu w imieniu całej Rady Powiatu złożył życzenia na 
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia w imieniu całej Rady. 
 
 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu  
 
         Roman Półrolniczak 
 
 
                        Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                                                                                                           Roman Półrolniczak 
 
 
 
Protokołowała: 
Monika Duraj…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


