PROTOKÓŁ NR I/2014
Z I SESJI RADY
POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
Z DNIA 01 GRUDNIA 2014 R.
DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO)
* * *
Obrady I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1200.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
Wręczenie radnym zaświadczeń Powiatowej Komisji Wyborczej w Namysłowie.
Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Stwierdzenie kworum.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Wybór Przewodniczącego Rady.
Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
Zakończenie obrad I sesji Rady.

Ad 1)
Otwarcia I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał radny senior Michał Ilnicki.
Poinformował, że w postanowieniu komisarza wyborczego w sprawie zwołania I sesji Rady
Powiatu Namysłowskiego jest zła podstawa prawna, a następnie odczytał właściwą podstawę
prawną brzmiącą: na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 595 ze zm.). Zawiadomienie stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
Senior przywitał naczelników starostwa powiatowego, kierowników jednostek
organizacyjnych, mieszkańców Namysłowa i sędziego Jerzego Łuczków.
Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 2)
Senior poprosił sędziego Jerzego Łuczków o wręczenie radnym zaświadczeń
o wyborze na radnych Rady Powiatu Namysłowskiego V kadencji.
Sędzia Jerzy Łuczków jako Przewodniczący Komisji Powiatowej podziękował
członkom komisji powiatowej za wkład i zaangażowanie, a następnie pogratulował wyboru
na radnych i wręczył radnym zaświadczenia.
Senior zwrócił się z pytaniem do sędziego Łuczków o to czy osoby, które zostały
wybrane na Burmistrza czy Wójta mogą złożyć ślubowanie.
Sędzia Jerzy Łuczków powiedział, że nie jest w gestii udzielać takich porad.
Odpowiedzi na pytanie Seniora udzielił Radca Prawny Helmut Pyka, mówiąc, że
osoby wybrane na wójta czy burmistrza nie mogą składać ślubowania.
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Ad 3)
Senior Michał Ilnicki odczytał rotę ślubowania:
„Uroczyście ślubuję 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.”
Senior poinformował radnych, że przyrzeczenie może być złożone z dodaniem słów
„tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie radni przystąpili do złożenia ślubowania.
Ad 4)
Po złożeniu ślubowania przez radnych, Senior Michał Ilnicki stwierdził, że ze względu
na to iż trzech radnych nie przystąpiło do złożenia ślubowania ze względu na wybór wójta
(Barbara Zając i Zenon Kotarski) i burmistrza (Julian Kruszyński), uprawnionych do
podejmowania decyzji pozostało czternastu radnych. Lista obecności radnych stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 5)
Senior Michał Ilnicki zwrócił się do radnych z prośbą o zgłaszanie kandydatur do
składu Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie tajne na przewodniczącego rady
powiatu.
Radny Bartłomiej Stawiarski zgłosił kandydaturę Stanisława Wojtasika. Radny
wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji Skrutacyjnej.
Radny Sławomir Gradzik zgłosił kandydaturę Piotra Lechowicza. Radny wyraził
zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji Skrutacyjnej.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zgłosił kandydaturę Romana Letkiego. Radny wyraził
zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji Skrutacyjnej.
Senior poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Powiatu
Namysłowskiego.
Radny Bartłomiej Stawiarski zgłosił kandydaturę Sławomira Gradzika. Radny wyraził
zgodę.
Innych propozycji na Przewodniczącego Rady Powiatu nie było.
Radny Senior zwrócił się z prośbą do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do
głosowania.
Radca Prawny Helmut Pyka powiedział, że zgłaszając
Przewodniczącego Rady Powiatu należy uzasadnić kandydaturę.

kandydata

na
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Radny Bartłomiej Stawiarski powiedział, że radny Sławomir Gradzik posiada
doświadczenie, ponieważ w poprzedniej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady
powiatu i sprawdził się pełniąc w/w funkcję.
Radny Senior ogłosił 15 minut przerwy.
Po przerwie stan radnych 16 (14 radnych uprawnionych do głosowania).
Senior Michał Ilnicki poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania radni jednogłośnie zamknęli listę kandydatów powołując
Komisję w składzie:
1. Stanisław Wojtasik
2. Piotr Lechowicz
3. Roman Letki
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik przypomniał radnym
§ 30 Statutu Powiatu Namysłowskiego dotyczący przeprowadzenia głosowania tajnego.
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
Po zakończonym głosowaniu Senior ogłosił 15 minut przerwy.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik odczytał protokół
z przeprowadzonego głosowania tajnego dotyczącego wyboru na Przewodniczącego Rady
Powiatu i poinformował, że na Przewodniczącego Rady Powiatu został wybrany Sławomir
Gradzik – uchwała nr I/1/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Protokół i karty do
głosowania z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowią załącznik nr 5 do protokołu.
Radny Senior złożył gratulacje wybranemu przewodniczącemu Rady Powiatu
Namysłowskiego Panu Sławomirowi Gradzik i przekazał prowadzenie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik podziękował radnym za zaufanie.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zgłosił wniosek formalny o 30 minut przerwy.
W związku z tym, że były głosy przeciwne co do ogłoszenia przerwy, Przewodniczący
Rady Powiatu poddał wniosek radnego Szyndlarewicza pod głosowanie.
Wniosek został poparty 11 głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym” i 2 głosami
„wstrzymującymi”.
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 30 minut przerwy.
O godz. 1420 wznowienie obrad. Stan radnych 14 (brak radnego Z. Kotarskiego
i J. Kruszyńskiego).
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Ad 7)
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
wiceprzewodniczącego rady powiatu namysłowskiego.

o

zgłaszanie

kandydatur

na

Radny Bartłomiej Stawiarski zgłosił kandydaturę Mariusza Jabłońskiego. Radny
wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu zasugerował, aby skład Komisji skrutacyjnej pozostał
ten sam. Głosów przeciwnych nie było.
Radny Bartłomiej Stawiarski zgłosił wniosek o wybór dwóch wiceprzewodniczących
rady powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał wniosek radnego Stawiarskiego pod
głosowanie.
Wniosek o wybór dwóch wiceprzewodniczących rady powiatu został poparty
jednogłośnie.
Radny Bartłomiej Stawiarski zgłosił kandydaturę Wojciecha Próchnickiego. Radny
wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minut przerwy w celu przygotowania kart do
głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
Po przerwie stan radnych 14. (14 radnych uprawnionych do głosowania).
Radny Bartłomiej Stawiarski uzasadnił kandydaturę Mariusza Jabłońskiego mówiąc,
że jest to wieloletni pracownik samorządowy, pracownik starostwa powiatowego poprzedniej
kadencji doskonale obeznany z procedurami, natomiast Pan Wojciech Próchnicki jest
absolwentem administracji oraz wieloletnim szefem ewidencji i uważa, że obaj panowie
posiadają kompetencje by piastować stanowiska wiceprzewodniczącego rady powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Komisję Skrutacyjna o przeprowadzenie
głosowania.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru
wiceprzewodniczących rady powiatu, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie stan radnych 15. (14 radnych uprawnionych do głosowania).
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Stanisław Wojtasik odczytał protokół
z przeprowadzenia głosowania tajnego na wiceprzewodniczących rady powiatu
i poinformował, że Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali wybrani Mariusz Jabłoński
i Wojciech Próchnicki – uchwała nr I/2/2014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Protokół
i karty do głosowania z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowią załącznik nr 7 do
protokołu.
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Radny Bartłomiej Stawiarski zapytał czy uchwały dotyczące wyboru
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady powiatu należy przegłosować.

na

Radca prawny Helmut Pyka odpowiedział, że nie.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik odczytał uchwałę w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Namysłowskiego.
Radny Bartłomiej Stawiarski zawnioskował o zmianę w porządku obrad,
a mianowicie:
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej (nowy skład)
9. Wybór Starosty Namysłowskiego,
10. Wybór Wicestarosty Namysłowskiego,
11. Wybór Członków Zarządu Powiatu,
12. Zakończenie obrad I sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał wniosek o zmianę porządku obrad pod
głosowanie.
Powyższy wniosek został przegłosowany 9 głosami „za” i 5 głosami „przeciw”.
Porządek obrad po zmianach wyglądał następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń Powiatowej Komisji Wyborczej w Namysłowie.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Stwierdzenie kworum.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady.
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
8. wybór Komisji Skrutacyjnej (nowy skład).
9. wybór Starosty Namysłowskiego.
10. wybór Wicestarosty Namysłowskiego.
11. wybór Członków Zarządu Powiatu.
12. Zakończenie obrad I sesji Rady.
Ad 8)
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji
skrutacyjnej.
Radny Bartłomiej Stawiarski zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Wojtasika.
Radny wyraził zgodę na pracę w komisji.
Radny Bartłomiej Stawiarski zgłosił kandydaturę radnego Mariusza Jabłońskiego.
Radny wyraził zgodę na pracę w komisji.
Radny Bartłomiej Stawiarski zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Próchnickiego.
Radny wyraził zgodę na pracę w komisji.
W związku z tym, że innych propozycji nie było, Przewodniczący Rady Powiatu
poddał skład komisji skrutacyjnej pod głosowanie.
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Radni stosunkiem głosów 9 „za” i 5 głosami „przeciw” zamknęli listę kandydatów
powołując Komisję w składzie:
1. Stanisław Wojtasik
2. Mariusz Jabłoński
3. Wojciech Próchnicki
Ad 9)
Przewodniczący Rady Powiatu poprosiło zgłaszanie kandydatur na starostę powiatu
namysłowskiego.
Radny Bartłomiej Stawiarski zgłosił kandydaturę radnego Michała Ilnickiego.
Powiedział, że radny Michał Ilnicki jest samorządowcem od 1989 r., wielokrotnie
zasiadającym w radach i był starostą powiatu namysłowskiego w kadencji 2006-2010.
Radny Michał Ilnicki wyraził zgodę na kandydowanie na starostę powiatu
namysłowskiego.
W związku z tym, że innych propozycji nie było Przewodniczący Rady Powiatu
ogłosił 5 minut przerwy w celu przygotowania kart do głosowania przez komisję skrutacyjną.
Po przerwie stan radnych 9. (brak: K. Szyndlarewicz, C. Zając, R. Letki,
R. Półrolniczak, A. Włodarczyk, J. Kruszyński).
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru starosty
powiatu namysłowskiego, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. Po zakończonym
głosowaniu, Przewodniczący Komisji Pan Wojtasik poinformował, że wydano 9 kart do
głosowania, pozostało kart 5.
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie stan radnych 9.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik odczytał protokół
z przeprowadzenia głosowania tajnego na starostę powiatu namysłowskiego i poinformował,
że radny Michał Ilnicki uzyskał 9 głosów „za” i został wybrany na Starostę Powiatu
Namysłowskiego – uchwała nr I/3/2014 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Protokół i
karty do głosowania z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowią załącznik nr 9 do
protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik odczytał uchwałę w sprawie
wyboru Starosty Powiatu Namysłowskiego.
Starosta Namysłowski Michał Ilnicki podziękował radnym za zaufanie, mówiąc, że
dotrzyma wcześniej złożonego ślubowania.
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Ad 10)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił o zgłaszanie kandydatur na
wicestarostę powiatu namysłowskiego.
Radny Wojciech Próchnicki zgłosił kandydaturę Bartłomieja Stawiarskiego.
Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że do kompetencji Starosty
Namysłowskiego należy zgłaszanie kandydatur na wicestarostę powiatu namysłowskiego,
a następnie zgłosił radnego Bartłomieja Stawiarskiego. Powiedział, że jest to młody, zdolny
człowiek i mimo młodego wieku posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków
unijnych, co jest bardzo ważne w przyszłych latach.
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnego Bartłomieja Stawiarskiego
z zapytaniem czy wyraża zgodę na kandydowanie na wicestarostę powiatu namysłowskiego.
Radny B. Stawiarski wyraził zgodę.
W związku z tym, że innych propozycji nie było Przewodniczący Rady Powiatu
ogłosił 5 minut przerwy w celu przygotowania kart do głosowania przez komisję skrutacyjną.
Po przerwie stan radnych 9.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru wicestarosty
powiatu namysłowskiego, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. Po zakończonym
głosowaniu, Przewodniczący Komisji Pan Wojtasik poinformował, że wydano 9 kart do
głosowania, pozostało 5 kart.
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie stan radnych 9.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik odczytał protokół
z przeprowadzenia głosowania tajnego na wicestarostę powiatu namysłowskiego
i poinformował, że radny Bartłomiej Stawiarski uzyskał 9 głosów „za” i został wybrany na
Wicestarostę Powiatu Namysłowskiego – uchwała nr I/4/2014 stanowi załącznik nr 10 do
protokołu. Protokół i karty do głosowania z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowią
załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik odczytał uchwałę w sprawie
wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego.
Ad 11)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił o zgłaszanie kandydatur na
członków zarządu powiatu namysłowskiego.
Starosta Namysłowski Michał Ilnicki zgłosił kandydatury radnego Krzysztofa
Żołnowskiego i radnego Piotra Lechowicza.
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radcy prawnego z pytaniem, czy w tej
chwili może zostać wybranych 2 członków zarządu, a na następnej sesji kolejny członek
zarządu.
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Radca Prawny Helmut Pyka powiedział, że tak.
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się z pytaniem do radnego Krzysztofa
Żołnowskiego i radnego Piotra Lechowicza czy wyrażają zgodę na kandydowanie na
członków zarządu powiatu namysłowskiego. Radny Żołnowski i radny Lechowicz wyraził
zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minut przerwy w celu przygotowania kart do
głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
Po przerwie stan radnych 9.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru członków
zarządu powiatu namysłowskiego, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. Po
zakończonym głosowaniu, Przewodniczący Komisji Pan Wojtasik poinformował, że wydano
9 kart do głosowania, pozostało kart 5.
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie stan radnych 9.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik odczytał protokół
z przeprowadzenia głosowania tajnego na Członków Zarządu Powiatu Namysłowskiego
i poinformował, że radny Krzysztof Żołnowski i radny Piotr Lechowicz uzyskali 9 głosów
„za” i zostali wybrani na członków zarządu powiatu namysłowskiego – uchwała nr I/5/2014
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Protokół i karty do głosowania z przeprowadzonego
głosowania tajnego stanowią załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik odczytał uchwałę w sprawie
wyboru Członków Zarządu Powiatu Namysłowskiego.
Ad 12)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu zamknął
I posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego.
I sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1613.

Przewodniczący Rady Powiatu
Sławomir Gradzik
Przewodniczący Rady Powiatu
Sławomir Gradzik
Protokolant: Monika Duraj………………
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