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PROTOKÓŁ NR XX/2016 
Z XX SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 26 LIPCA 2016 R. 
DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 

 
 

* * * 
 

Obrady XX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1301. 
 

Otwarcia XX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Sławomir Gradzik. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 

1 do protokołu i na podstawie obecnych radnych na sali stwierdził brak quorum (na 17 
radnych 7 radnych obecnych). Następnie odczytana została lista obecności radnych: Bzowski 
Bogusław – nieobecny, Jabłoński Mariusz – nieobecny, Lechowicz Piotr – nieobecny (w tej 
chwili na salę obrad wszedł radny Jerzy Szubert), Masiowski Artur – nieobecny, Mela 
Bronisława – nieobecna, Michta Andrzej – nieobecny, Próchnicki Wojciech – nieobecny, 
Wojtasik Stanisław – nieobecny, Żołnowski Krzysztof – nieobecny, Gradzik Sławomir – 
obecny, Letki Roman – obecny, Maciąg Adam – obecny, Piekarek Marcin – obecny, 
Półrolniczak Roman – obecny, Szubert Jerzy – obecny, Szyndlarewicz Krzysztof – obecny, 
Zając Cezary – obecny. 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że na 17 radnych, 8 radnych jest obecnych, 
wobec czego jest brak quorum i stwierdził brak prawomocności obrad.  

Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych 
osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że ubolewa nad tym, iż dla radnych  
PSL-u i PiS-u ważniejszy jest urlop niż sesja, aczkolwiek trudno jest mu uwierzyć, iż wszyscy 
radni którzy są nieobecni przebywają na urlopie. Uważa, że jest to bardziej bojkot Rady 
Powiatu i nieobecni radni powinni się zastanowić, czy chcą być nadal radnymi, bo jeżeli nie 
winni zrezygnować z mandatu radnego.  

Następnie Krzysztof Szyndlarewicz w imieniu grupy radnych, na ręce 
Przewodniczącego Rady Powiatu złożył wniosek o zwołanie sesji – załącznik nr 3 do 
protokołu. Dodał, że proponowany porządek sesji jest identyczny z dzisiejszym przebiegiem 
sesji. 

 
Radny Adam Maciąg powiedział, że radni na sesji są w celu społecznym  

i zasugerował, aby Starosta Namysłowski Andrzej Michta rozpoczął inwestycje, a później 
grał według swojego scenariusza, by nie szkodzić społeczeństwu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że po rozpatrzeniu 
wniosku grupy radnych o kolejnym terminie sesji Rady Powiatu Namysłowskiego 
poinformuje radnych. 
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Przewodniczący Rady zamknął XX posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego.  
  
 
 

XX Sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1308. 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu 

Sławomir Gradzik  
       Przewodniczący Rady Powiatu 
 
                Wojciech Próchnicki 

 

  

 
 

 

 

 

 

protokolant: Monika Duraj……………… 

 
 
 

 


