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PROTOKÓŁ NR XXXIII/2017 

Z XXXIII SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 31 MAJA 2017 R. 

DUŻA SALA NARAD IM. MICHAŁA ILNICKIEGO STAROSTWA POWIATOWEGO  

(I PIĘTRO) 

 

* * * 

 

Obrady XXXIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1303. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania radnych.  

6. Wykonanie budżetu za 2016 rok – absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podjęcie uchwał  

w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego za 2016 rok, 

b) absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu  

za rok 2016. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Wilkowie, 

b) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła  

w Michalicach, 

c) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Siemysłowie, 

d) wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przez powiat namysłowski szkoły 

podstawowej dla dorosłych, 

e) uchwalenia Planu Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla 

Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2022, 

f) uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na 

lata 2017-2022, 

g) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 r, 

h) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 r. 

8. Sprawozdanie Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za I kwartał 2017 r. 

9. Stan czystości powietrza na terenie Powiatu Namysłowskiego. 

10. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi za rok 2016”. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

12. Wnioski i sprawy różne. 

13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

14. Zakończenie sesji. 

 

Ad 1) 

 

Otwarcia XXXIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

Powiatu Wojciech Próchnicki. Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do 

protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 15 radnych). Lista obecności 

kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób uczestniczących w sesji 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
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Ad 2) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki zaproponował wprowadzenie do 

porządku obrad nowego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi 

Województwa Opolskiego, oznaczone jako 7i. Dodał, że projekt tej uchwały był omawiany na 

posiedzeniach Komisji.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie porządek obrad z wcześniej 

zaproponowanymi zmianami. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania radnych.  

6. Wykonanie budżetu za 2016 rok – absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podjęcie uchwał  

w sprawie: 

c) zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego za 2016 rok, 

d) absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu  

za rok 2016. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Wilkowie, 

b) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła  

w Michalicach, 

c) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Siemysłowie, 

d) wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przez powiat namysłowski szkoły 

podstawowej dla dorosłych, 

e) uchwalenia Planu Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla 

Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2022, 

f) uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na 

lata 2017-2022, 

g) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 r, 

h) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 r., 

i) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego. 

8. Sprawozdanie Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za I kwartał 2017 r. 

9. Stan czystości powietrza na terenie Powiatu Namysłowskiego. 

10. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi za rok 2016”. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

12. Wnioski i sprawy różne. 

13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

14. Zakończenie sesji. 
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Ad 3) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że do chwili obecnej nie wpłynęły żadne 

uwagi do protokołu z poprzedniej sesji, a następnie poddał projekt protokołu z XXXII sesji 

Rady Powiatu Namysłowskiego pod głosowanie. 

 

 Protokół z sesji nr XXXII z dnia 26 kwietnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 4) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Starostę 

Namysłowskiego Andrzeja Michtę o zabranie głosu odnośnie informacji Starosty  

z działalności Zarządu w okresie między sesjami – załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że materiał został radnym 

dostarczony i poprosił o zadawanie pytań.  

 

 Pytań nie było. Informacja została przyjęta. 

 

Ad 5) 

 

 Radny Adam Maciąg zwrócił się do Starosty Namysłowskiego Andrzeja Michty  

i zapytał, jak wygląda współpraca Powiatu Namysłowskiego z zagranicą, ponieważ od 

dłuższego czasu nic na ten temat nie słychać.  

 

   Starosta Andrzej Michta powiedział, że faktycznie współpraca z zagranicą nieco 

przygasła. Dodał, że niedawno spotkał się z Kuratorem, z którym wspólnie ustalił listę gości 

zaproszonych na wojewódzką inaugurację roku szkolnego 2017/2018, która odbędzie się  

1 września 2017 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie. Na liście zaproszonych gości 

znajduje się również Powiat Neuwid i ma nadzieje, że to zaproszenie zostanie przez Niego 

przyjęte, ponieważ będzie to dobra okazja na odnowienie współpracy.  

 

 Radny Roman Letki zapytał, czy zostanie zwiększona liczba pracowników w Wydziale 

Komunikacji, którzy zajmują się rejestracją samochodów, ponieważ za każdym razem kiedy 

przychodzi do Starostwa to widzi kolejki petentów, chcących załatwić swoje sprawy. Poprosił 

o odpowiedź, by mógł udzielić informacji mieszkańcom Gminy Pokój.  

 Następnie Pan Roman Letki zapytał, czy droga w miejscowości Ładza będzie 

wyremontowana w 2017 roku, ponieważ dostał informacje, że ubytki w jezdni zostały 

wypełnione masą na gorąco. Odniósł się również do drogi biegnącej w kierunku Siedlic, gdzie 

zostały usunięte ubytki w jezdni na odcinku ok. 100-150 metrów, natomiast dalsza część  

w/w drogi nie została naprawiona ani masą na gorąco, ani przy użyciu remontera typu 

PATCHER. 

 Radny Roman Letki odniósł się do Starosty Namysłowskiego i powiedział, że jako 

gospodarz zacząłby wykaszać pobocza przy drogach powiatowych.  

 

  Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że kolejki w Wydziale Komunikacji, 

w umownych godzinach, bywają od lat i nie ma takiej sytuacji, że są one przez cały czas. Dodał, 

że są podejmowane działania, zmierzające do usprawnienia Wydziału Komunikacji. 

Poinformował, że z dniem 25.05.2017 r. Pan Jacek Gąsior złożył rezygnację z p.o. Naczelnika 

Wydziału Komunikacji. Stanowisko zostanie objęte przez Pana Marcina Kompałę, którego 
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głównym zadaniem będzie doprowadzenie do takiej sytuacji, by kolejki w Wydziale 

Komunikacji  były jak najmniejsze. Pan Michta podkreślił, że całkowita likwidacja kolejek jest 

nierealna. Zaznaczył, że Starostwo Powiatowe jest jednym z nielicznych urzędów, gdzie sprawy 

petentów załatwiane są na bieżąco. Dodał, że taka fluktuacja związana jest prawdopodobnie  

z dniami targowymi, gdzie są godziny kiedy klientów nie ma a są godziny, gdzie przychodzi 

20-30 petentów naraz. 

 Następnie Pan Andrzej Michta odniósł się do remontu drogi w m. Ładza. Powiedział, 

że w dniu 9 czerwca 2017 r. odbędzie się rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż gruntów  

w m. Wilków. Jeśli grunty zostaną sprzedane to droga zostanie wyremontowana, jeżeli nie to 

będzie trzeba się zastanowić nad jakimś innym rozwiązaniem. Pan Michta podkreślił, że do 

momentu rozstrzygnięcia przetargu ciężko odpowiedzieć na to pytanie. 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że kolejne pytania zadane przez 

Pana Romana Letkiego były bardzo szczegółowe, więc poprosił o wypowiedź Naczelnika 

Wydziału Dróg Krzysztofa Holineja.  

 

 Naczelnik Wydziału Dróg Holinej powiedział, że trwa remont przy użyciu PATCHERA. 

Remont masą na gorąco został skierowany w rejony, gdzie pracuje PATCHER, by większe 

ubytki w jezdni zostały zaklejone przed użyciem remontera. Dodał, że wszystkie drogi zostaną 

wyremontowane. Następnie odniósł się do koszenia poboczy przy drogach powiatowych  

i powiedział, że przy drogach głównych koszenie zostało rozpoczęte. Odnośnie Gminy Pokój, 

Wydział Dróg jest w porozumieniu z Wójtem Gminy Pokój Barbarą Zając co do kolejności 

koszenia dróg.  

 

 Radny Roman Letki powiedział, że wszystko rozumie, jednak droga w kierunku Siedlic 

została wyremontowana tylko częściowo i jego zdaniem pozostałych ubytków w jezdni 

PATCHEREM nie zdoła się naprawić.  

 

 Naczelnik Wydziału Dróg powiedział, że w związku z powyższym remont masy na 

gorąco przesuwany jest w miejsca, gdzie w danym momencie używany jest remonter typu 

PATCHER, by większe ubytki łatane były właśnie masą na gorąco. Podkreślił, że droga  

w kierunku Siedlic zostanie wyremontowana.  

 

 Radny Roman Letki poprosił o pisemną odpowiedź na jego interpelacje.   

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że trzyma za słowo Naczelnika Wydziału 

Dróg Krzysztofa Holineja, że „wszystkie drogi zostaną wyremontowane”. Następnie odniósł 

się do sprawy związanej z Wydziałem Komunikacji i powiedział, że zmniejszeniu kolejek nie 

służy fakt, że został skrócony czas obsługi mieszkańców. Powiedział, że jeżeli jest tak jak mówi 

Pan Starosta, że są godziny, gdzie nie ma w ogóle klientów, to rozumie, że w tym czasie 

urzędnicy mogliby wykonać część pracy nie związanej z bezpośrednią obsługą klienta. Pan 

Szyndlarewicz powiedział, że dziwi go fakt, że skrócono mieszkańcowi możliwość załatwienia 

spraw w urzędzie, który pracuje od godz. 730 do 1530. 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że skrócony czas pracy Wydziału 

Komunikacji jest tymczasowy, ponieważ na skutek wielu absencji chorobowych powstały 

bardzo dużo zaległości. W związku z tym, pracownicy muszą mieć dodatkowe 30 min na 

nadrobienie zaległości. Podkreślił, że nie ma wpływu na absencje chorobowe pracowników, 

które były bardzo znaczne, w tym ciągła absencja chorobowa Pana Naczelnika Bogdana Topoły 

w roku ubiegłym, który pod koniec 2016 r. zrezygnował z zatrudnienia. Pan Starosta 

powiedział, że w momencie gdy zaległości zostaną nadrobione, to czas obsługi klienta  
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w Wydziale Komunikacji zostanie wydłużony.  

 

 Radny Jerzy Szubert opuścił salę narad (stan radnych 14). 

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że na sali jest obecny nowy Komendant 

Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, który z tego co się orientuje musi za 40 min wyjść  

i w związku z tym dobrze by było, by Starosta Namysłowski bądź Przewodniczący Rady 

Powiatu nowego komendanta przywitał.  

 

 Starosta Namysłowski powiedział, że Pan Kmieć jest p.o. Komendanta Państwowej PSP 

i będzie najlepiej, jeżeli sam powie kilka słów o sobie.  

 

 Komendant Państwowej PSP Tadeusz Kmieć powiedział, że na samym początku 

chciałby się usprawiedliwić, ponieważ za ok. 45 min odbędzie się uroczysty apel w związku  

z pożegnaniem jednego z pracowników, który odchodzi na emeryturę i  dlatego też musi 

wcześniej opuścić spotkanie. Dodał, że w namysłowskiej straży pożarnej pracuje od 2001 roku, 

gdzie czynnie działał przy akcjach jako dowódca zmiany. Pan Tadeusz Kmieć powiedział, że 

jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, gdzie skończył Wydział Inżynierii 

Bezpieczeństwa Pożarowego. Wykształcenie uzupełnił o studia podyplomowe z zakresu 

Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wyjaśnił, że Komendant Wojewódzki 

powierzył mu na okres próbny p.o. Komendanta Państwowej PSP tj. od 11.05.2017 r. do 

10.07.2017 r.  

 

 Radny Jerzy Szubert wrócił na salę narad (stan radnych 15).  

 

 Pan Tadeusz Kmieć powiedział, że będzie chciał osiągnąć kompromis we wszystkich 

dziedzinach, dbając o bezpieczeństwo publiczne.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki podziękował za wystąpienie  

i życzył Komendantowi Państwowej PSP samych sukcesów oraz jak najdłuższego pełnienia 

powierzonej mu funkcji.   

 

 Więcej pytań nie było.  

 

Ad 6a) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki odniósł się do wykonania 

budżetu za 2016 rok – absolutorium dla Zarządu Powiatu. Powiedział, że sprawozdanie 

roczne z wykonania budżetu za rok 2016 oraz sprawozdanie finansowe, Zarząd Powiatu 

przekazał Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Oba sprawozdania były 

przedmiotem posiedzenia wszystkich Komisji, a sprawozdanie roczne podlegało również opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie poprosił Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę  

o zabranie głosu w w/w temacie.  

 

 Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka przedstawiła uchwałę nr 160/2017 z dnia  

28 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. 

opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. – załącznik nr 4 do protokołu.  

 Powiedziała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu Powiatu Namysłowskiego z wykonania budżetu za 

2016 rok. Następnie odniosła się do uzasadnienia w/w uchwały i powiedziała, że Skład 
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Orzekający RIO w Opolu nie stwierdził rozbieżności analizując dane zawarte w przedłożonym 

sprawozdaniu przez Zarząd Powiatu oraz porównując dane wynikające z uchwały budżetowej, 

wraz ze wszystkimi zmianami, które były podejmowane w ciągu roku oraz innymi 

sprawozdaniami budżetowymi składanymi przez Zarząd Powiatu. Dodała, że najistotniejsze 

stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu to to, że skład Orzekający stwierdza, iż przedstawione  

w sprawozdaniu dochody bieżące oraz wydatki bieżące spełniają relację, o której mowa  

w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku 

Jerzego Szuberta o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok 

– załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Przewodniczący Jerzy Szubert powiedział, że w/w projekt uchwały został przez 

Komisję zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię 

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława 

Wojtasika. 

 

Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna: 6 

głosów za, przy 1 głosie przeciwnym oraz 3 głosach wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię Przewodniczącą 

Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia powiatu Panią Bronisławę Melę. 

 

Przewodnicząca Bronisława Mela powiedziała, że w/w projekt uchwały, większością 

głosów, został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zadawanie pytań.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz, wypowiedział się w imieniu radnych opozycji. 

Powiedział, że mają świadomość, iż budżet został wykonany solidnie i za to należą się ukłony 

w stronę Pani Skarbnik. Następnie odniósł się do merytoryki i powiedział, że w ubiegłym roku 

Zarząd Powiatu wielokrotnie, w lekceważący sposób, podchodził do propozycji czy wniosków, 

które padały z drugiej strony. Często bywało tak, że propozycje przyjmowane na Komisjach 

nie znajdowały finału w budżecie, dlatego nie sposób głosować nad uchwałą z wykonania 

budżetu za rok ubiegły, nie odnosząc się do uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu 

Powiatu. W związku z powyższym opozycja będzie głosować przeciw uchwale, a gdyby 

Starosta Namysłowski chciał poznać szczegóły, to opozycja jest na to gotowa.  

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że nie zgadza się z wypowiedzią 

radnego Krzysztofa Szyndlarewicza, ponieważ nie może sobie przypomnieć tych wielu 

wniosków. Powiedział, że przeglądał protokół z sesji grudniowej z 2015 roku, gdzie 

konstruowany był budżet i był jeden wniosek Pana Cezarego Zająca, natomiast w późniejszym 

terminie nie wpłynęły żadne pisemne wnioski ze wskazaniem źródeł finansowania.     

Następnie Starosta Andrzej Michta powiedział, że wolą Zarządu Powiatu było 

zrealizowanie inwestycji polegającej na remoncie ul. Grunwaldzkiej, przy niewielkiej kwocie 
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(ok.12 %) dofinansowania z zewnątrz. Dodał, że z tego co pamięta opozycja tej inwestycji nie 

popierała.  

Radny Szyndlarewicz przypomniał, że radny Roman Letki wielokrotnie poruszał temat 

tragicznego stanu dróg na terenie Gminy Pokój, a radny Adam Maciąg wielokrotnie mówił  

o pozyskaniu dodatkowych środków finansowych z programu „Sokrates”. Przypomniał, że 

wiele mówiło się o tym, że jest potrzeba wyremontowania boiska przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Namysłowie. Dodał, że Zarząd Powiatu sprzedał starą salę 

gimnastyczną, jednak żadne środki z tej sprzedaży do szkoły nie trafiły. Pan Szyndlarewicz 

powiedział, że w roku ubiegłym było wiele takich sytuacji, dlatego opozycja będzie głosować 

przeciwko.  

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że były liczne wypowiedzi, jednak 

nie miały one charakteru formalnych wniosków. Odniósł się do zakresu remontu dróg  

i powiedział, że wszyscy sobie zdają sprawę z tego jaka jest sytuacja finansowa Powiatu. 

Powiedział, że radni z Gminy Pokój wystąpili z petycją o wyremontowanie wszystkich dróg 

powiatowych na terenie tej gminy, których jest ok. 50 km i jest to całkowicie nierealne, o czym 

wielokrotnie było mówione. Pan Andrzej Michta przypomniał, że Powiat Namysłowski zajął 

IV miejsce w kraju w zakresie pozyskania środków unijnych i jest to w pewnym stopniu 

sukcesem Zarządu Powiatu. Dodał, że są to również działania Dyrektorów szkół ZSM oraz ZSR 

w Namysłowie, za co serdecznie podziękował.  

 

Więcej pytań nie było.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał powyższy projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 

oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok została podjęta pozytywnie: 10 głosów za przy 

5 głosach przeciwnych i nadano jej numer XXXIII/220/2017 – załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Ad 6b) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił zastępcę 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Cezarego Zająca o opinię odnośnie uchwały  

Nr 21/3/2017 Komisji Rewizyjnej Powiatu Namysłowskiego z dnia 8 maja 2017 r.  

w sprawie opinii o wykonaniu budżetu powiatu za 2016 rok i wniosku o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 Radny Cezary Zając powiedział, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała 

wykonanie budżetu powiatu za 2016 rok. Następnie powiedział, że Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Namysłowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu  

z wykonania budżetu za 2016 rok – załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania 

budżetu powiatu za 2016 rok – załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania 

budżetu powiatu za 2016 rok została podjęta pozytywnie: 9 głosów za, przy 6 głosach 



8 

 

przeciwnych i nadano jej numer XXXIII/221/2017 – załącznik nr 10 do protokołu.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poinformował, że absolutorium 

dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok zostało udzielone. Następnie 

poprosił o zabranie głosu Starostę Namysłowskiego Andrzeja Michtę. 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta podziękował Radzie Powiatu Namysłowskiego 

za udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

Podziękował również Pani Skarbnik Katarzynie Parzonce, całemu Wydziałowi Finansowemu 

oraz członkom Zarządu Powiatu.    

 

Ad 7a) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię do 

projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego 

Mikołaja w Wilkowie – załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię Przewodniczącą 

Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę. 

 

Przewodnicząca Bronisława Mela powiedziała, że powyższy projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

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

Mikołaja w Wilkowie została podjęta pozytywnie, jednogłośnie i nadano jej numer 

XXXIII/222/2017 – załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Ad 7b) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię do 

projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. 

Michała Archanioła w Michalicach – załącznik nr 13 do protokołu.  

 

 Pan Stanisław Wojtasik powiedział, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 

powyższy projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię Przewodniczącą 

Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę. 

 

Pani Bronisława Mela powiedziała, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała 

Archanioła w Michalicach została podjęta pozytywnie, jednogłośnie i nadano jej numer 

XXXIII/223/2017 – załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Ad 7c) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię do 

projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Narodzenia NMP w Siemysłowie – załącznik nr 15 do protokołu.  

 

 Przewodniczący Komisji Stanisław Wojtasik powiedział, że powyższy projekt uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię Przewodniczącą 

Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę. 

 

Pani Bronisława Mela powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy 

projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

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

NMP w Siemysłowie została podjęta pozytywnie, jednogłośnie i nadano jej numer 

XXXIII/224/2017 – załącznik nr 16 do protokołu.  

 

Ad 7d) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię do 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przez powiat 

namysłowski szkoły podstawowej dla dorosłych – załącznik nr 17 do protokołu.  

 

 Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że projekt powyższej uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przez powiat 

namysłowski szkoły podstawowej dla dorosłych została podjęta pozytywnie, jednogłośnie  

i nadano jej numer XXXIII/225/2017 – załącznik nr 18 do protokołu.  
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Ad 7e) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku 

Jerzego Szuberta o opinię nt projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu Polityki 

Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Powiatu Namysłowskiego na lata 

2018-2022 – załącznik nr 19 do protokołu.  

 

 Przewodniczący Komisji Jerzy Szubert powiedział, że projekt powyższej uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię 

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława 

Wojtasika. 

 

 Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię Przewodniczącą 

Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę. 

 

 Przewodnicząca Bronisława Mela powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 

powyższy projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał powyższy projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

 Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia 

Potrzeb Zdrowotnych dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2022 została podjęta 

pozytywnie, jednogłośnie i nadano jej numer XXXIII/226/2017 – załącznik nr 20 do 

protokołu.  

 

Ad 7f) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku 

Jerzego Szuberta o opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2022 – 

załącznik nr 21 do protokołu. Pan Próchnicki zaznaczył, że zmieniła się podstawa prawna 

powyższej uchwały, ze względu na wprowadzenie tekstu jednolitego ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego. 

 

 Przewodniczący Jerzy Szubert powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt powyższej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię 

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława 

Wojtasika. 

 

 Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie 
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zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię Przewodniczącą 

Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę. 

 

 Przewodnicząca Bronisława Mela powiedziała, że Komisja pozytywnie, jednomyślnie 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał powyższy projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2022 została podjęta pozytywnie, jednogłośnie  

i nadano jej numer XXXIII/227/2017 – załącznik nr 22 do protokołu.  

 

Ad 7g) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącą Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę o opinię do projektu 

uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków  

w 2017 r. – załącznik nr 23 do protokołu.  

 

 Przewodnicząca Komisji Bronisława Mela powiedziała, że projekt powyższej uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał powyższy projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

 Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2017 r. została podjęta pozytywnie, jednogłośnie i nadano jej numer 

XXXIII/228/2017 – załącznik nr 24 do protokołu.  

 

Ad 7h) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącą Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę o opinię do projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 r. – 

załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Bronisława Mela powiedziała, że projekt powyższej uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał powyższy projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  

w 2017 r.  została podjęta pozytywnie, jednogłośnie i nadano jej numer XXXIII/229/2017 – 

załącznik nr 26 do protokołu.  
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Ad 7i) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącą Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę o opinię do projektu 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Opolskiego – załącznik nr 27 do protokołu.  

 

 Przewodnicząca Komisji Bronisława Mela powiedziała, że projekt powyższej uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał powyższy projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Opolskiego została podjęta pozytywnie, jednogłośnie i nadano jej numer XXXIII/230/2017 – 

załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Ad 8) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącą Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę o opinię odnośnie 

sprawozdania Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za I kwartał 2017 r. – załącznik 

nr 29 do protokołu.  

 

 Przewodnicząca Bronisława Mela powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała  

w/w sprawozdanie. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał powyższe sprawozdanie 

pod głosowanie.  

 

 Sprawozdanie Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za I kwartał 2017 r. zostało 

przyjęte pozytywnie: 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących.  

 

Ad 9) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku 

Jerzego Szuberta o opinię nt. stanu czystości powietrza na terenie Powiatu Namysłowskiego 

– załącznik nr 30 do protokołu.  

 

 Przewodniczący Jerzy Szubert powiedział, że Komisja pozytywnie przyjęła informację 

nt. stanu czystości powietrza na terenie Powiatu Namysłowskiego. 

 

Ad 10) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię 

odnośnie sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu współpracy Powiatu 

Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2016” – załącznik nr 31 do 

protokołu.  
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 Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że sprawozdanie otrzymało opinię 

pozytywną, podjętą jednogłośnie.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał powyższe sprawozdanie 

pod głosowanie.  

 

 Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Powiatu 

Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2016” zostało przyjęte 

pozytywnie, jednogłośnie.  

 

Ad 11) 

 

 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych nie było.  

 

Ad 12) 

 

 Wniosków i spraw różnych nie było. 

 

Ad 13) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poinformował, że Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Opolu oddalił skargę na uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego,  

w przedmiocie odwołania z funkcji przewodniczącego rady – załącznik nr 32 do protokołu. 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że skarga została oddalona  

i niepotrzebnie tyle ludzkiego trudu, czasu oraz kosztów zostało zmarnowanych. Dodał, że całej 

sytuacji można było uniknąć, gdyby pewne rzeczy zostały bardziej przemyślane. 

 

 Przewodniczący Wojciech Próchnicki powiedział, że w tym punkcie powinny 

znajdować się informacje Przewodniczącego Rady Powiatu i dyskusja na powyższy temat nie 

powinna się toczyć, jednak skoro już na to przyzwolił, to udzielił głosu Panu Krzysztofowi 

Szyndlarewiczowi.  

 

 Radny Szyndlarewicz zwrócił się do Starosty Namysłowskiego i powiedział, że  

w Konstytucji wszyscy obywatele w Polsce mają zapewnione prawo do sądów i nie powinno 

się oceniać, czy ktoś kto oczekuje rozstrzygnięć robi dobrze czy źle. Dodał, że orzeczenie sądu 

na chwilę obecną jest jeszcze nieprawomocne.  

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że został źle zrozumiany, ponieważ 

nie neguje niczyjego konstytucyjnego prawa do sądu, co nie oznacza, że nie może oceniać 

sensowności pewnych działań do którego ma prawo. Dodał, że podjęte działania były mało 

przemyślane, a głównie te, które miały miejsce na sesji w dniu 22 czerwca 2016 roku.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że udziela głosu Panu 

Sławomirowi Gradzikowi, jednak do tematu odniesie się po zakończeniu sesji.  

 

 Radny Sławomir Gradzik powiedział, że Pan Starosta uczestniczył w rozprawie  

i powinien wiedzieć, że sesja z dnia 22 czerwca 2016 r. nie miała żadnego znaczenia co do 

otrzymanego wyroku. Dodał, że jest to wyrok I instancji, więc ma prawo do odwołania. Na 
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chwilę obecną Pan Gradzik oczekuje na uzasadnienie do wyroku i po otrzymaniu stosownego 

dokumentu podejmie decyzje, czy skierować sprawę do dalszego procedowania. Podkreślił, że 

według Konstytucji ma do tego prawo i Starosta Andrzej Michta nie powinien decydować czy 

ktoś może, czy nie może podejmować takich działań. Pan Sławomir Gradzik powiedział, ze 

wyroki sądu powinno się respektować i Starosta powinien mieć więcej powściągliwości do 

wygłaszania swoich przemyśleń. 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że wykazuje wyjątkowo dużo 

powściągliwości w tej sprawie i jeszcze raz podkreślił, że nie neguje niczyjego konstytucyjnego 

prawa do sądu, jednak ma prawo do wygłoszenia własnej oceny. 

 

*  *  * 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poinformował, że Powiat 

Namysłowski ma nowego Komendanta Powiatowego Policji. Poprosił Pana Rafała 

Pniewskiego o zaprezentowanie swojej osoby. 

 

 Pan Rafał Pniewski powiedział, że nie jest Komendantem lecz zastępcą Komendanta 

Powiatowego Policji w Namysłowie, a obowiązki pełni od 16 marca 2017 r. Dodał, że jego staż 

służby w policji wynosi ponad 26 lat. Zaznaczył, że przez ostatnich kilkanaście lat pracował na 

różnych stanowiskach w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Pan Pniewski wyraził nadzieję, 

że bezpieczeństwo Powiatu będzie jeszcze lepsze niż do tej pory, do czego dołoży wszelkich 

starań.     

 

Ad 14) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poinformował, że najbliższa sesja 

odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r.   

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech 

Próchnicki zamknął XXXIII posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 

  

XXXIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1356. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

        Wojciech Próchnicki 

Przewodniczący Rady Powiatu 

      Wojciech Próchnicki 
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