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PROTOKÓŁ NR I/2018 

Z I SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 21 LISTOPADA 2018 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 

 

*  *  * 

 

Obrady I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1300. 

 

 Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 listopada 2018 r. 

obradowano wg ustalonego porządku obrad – załącznik nr 1 do protokołu.  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

4. Stwierdzenie kworum. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

6. Wybór Przewodniczącego Rady. 

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady. 

8. Zakończenie obrad I sesji Rady. 
 

Ad 1) 
 

Otwarcia I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał radny senior Adam Maciąg.  

Senior poinformował, że od dnia dzisiejszego zgodnie z ustawą o samorządzie 

powiatowym sesje Rady Powiatu będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk.  

Senior przywitał radnych elektów, Starostę Namysłowskiego Andrzeja Michtę, 

Wicestarostę Konrada Gęsiarza wraz z członkami Zarządu Powiatu, Przewodniczącą 

Powiatowej Komisji Wyborczej w Namysłowie – Karolinę Garboś, publiczność, Skarbnik 

Powiatu – Katarzynę Parzonkę, Sekretarz Powiatu – Alinę Białas wraz ze wszystkimi 

pracownikami Starostwa, Burmistrza Namysłowa elekta – Bartłomieja Stawiarskiego, Dyrektor 

Domu Pomocy Społecznej PROMYK – Renatę Żywinę, Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie Ryszarda Kalisa, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Zbigniewa Juzaka, 

Dyrektora Domu – Macieja Jańskiego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 

Jerzego Kisielę, Z-cę Powiatowego Inspektora Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – Irenę 

Szewczyk, Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. – Krzysztofa Kuchczyńskiego, 

Powiatowego Inspektora Weterynarii – Andrzeja Malawskiego, Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej – Tadeusza Kmiecia, Komendanta Powiatowego Policji – 

Andrzeja Ostrycharczyka, Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego – Wojciecha Surmacza, 

Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych – Bartosza Medyka, Dyrektora Rolniczego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego – Zdzisławę Letką, Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych – Jacka 

Pietroszka, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych – Joannę Chmurę i Dyrektor Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej – Dorotę Surmańską.  

 

Ad 2) 

 

Senior poprosił Przewodniczącą Powiatowej Komisji Wyborczej w Namysłowie – 

Karolinę Dobroć o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnych Rady Powiatu 
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Namysłowskiego VI kadencji. Podziękowała członkom komisji powiatowej za wkład  

i zaangażowanie związanych z wyborami samorządowymi.  

 

Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Namysłowie – Karolina Garboś 

jako Przewodnicząca Komisji Powiatowej podziękowała Staroście Namysłowskiemu za 

umożliwienie warunków pracy, podziękowała komisji powiatowej za wkład i za  

zaangażowanie, pogratulowała wyboru na radnych a następnie wręczyła radnym 

zaświadczenia.  

 

Ad 3) 

 

Senior Adam Maciąg czytał rotę ślubowania, a radni elekci powtarzali: 

 

„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 wyczytywani z listy obecności przystępowali do złożenia ślubowania.  

 

Ad 4) 

 

Po złożeniu ślubowania przez radnych, Senior Adam Maciąg stwierdził, że 

uprawnionych do podejmowania decyzji jest 16 radnych. Lista obecności radnych stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

Lista obecności naczelników starostwa powiatowego, kierowników jednostek 

organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik  

nr 3 do protokołu. 

 

Ad 5) 

 

 Senior Adam Maciąg powiedział, że w danej chwili radni przystąpią do wyboru komisji 

skrutacyjnej. Zasugerował skład trzy osobowy komisji z trzech największych ugrupowań,  

a następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur.  

 

 Radny Tomasz Wiciak zgłosił kandydaturę radnego Antoniego Sobiegraja. Radny 

wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej. 

 

 Radna Lucyna Medyk zgłosiła kandydaturę radnego Grzegorza Grudzińskiego. Radny 

wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej. 

 

 Radny Mariusz Jabłoński zgłosił kandydaturę radnego Romana Półrolniczaka. Radny 

nie wyraził zgody na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej. 

 

 Radny Krzysztof Żołnowski zgłosił kandydaturę radnego Romana Letkiego. Radny nie 

wyraził zgody na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej. 
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 Radny Konrad Gęsiarz zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Bratosiewicza. Radny 

wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej. 

 

 Senior Adam Maciąg poinformował radnych, że głosowanie ma odbyć się jawne 

imienne, które odbywa się poprzez powstanie radnych wyczytywanych w porządku 

alfabetycznym przez prowadzącego obrady i wypowiedzenie słów „za”, „przeciw” lub 

„wstrzymuję się”.   

 

 Senior Adam Maciąg poddał pod głosowanie skład komisji skrutacyjnej o następującym 

składzie: 

1. Antoni Sobiegraj 

2. Grzegorz Grudziński 

3. Zbigniew Bratosiewicz 

 

Przewodniczący Rady Powiatu przeprowadził głosowanie jawne imienne.  

 

Skład Komisji Skrutacyjnej w w/w składzie został zaakceptowany jednogłośnie -  

16 głosami za. Wykaz głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

  

 Następnie Senior poinformował radnych o przebiegu głosowania  

dot. Przewodniczącego Rady Powiatu, a następnie poprosił Komisje Skrutacyjną  

o ukonstytuowanie się i w tym celu ogłosił 5 minut przerwy.   

 

 Po przerwie. Stan radnych 16. 

 

 Radny Zbigniew Bratosiewicz poinformował radnych, że na Przewodniczącego 

Komisji Skrutacyjnej została wybrana jego osoba.  

 

 Senior Adam Maciąg poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady 

Powiatu. 

 

 Radny Konrad Gęsiarz zaproponował kandydaturę radnego Andrzeja Zielonki. 

Powiedział, że radny jest doświadczonym samorządowcem z doświadczeniem w sejmiku 

województwa opolskiego i w zarządzie powiatu namysłowskiego.  

 

Radny Andrzej Zielonka wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

 Radny Grzegorz Grudziński zaproponował kandydaturę radnej Lucyny Medyk. 

Powiedział, że jest to jedyna kobieta w Radzie, która również ma doświadczenie  

w samorządzie.   

 

 Radna Lucyna Medyk wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

 W związku z tym, że innych kandydatur nie było Senior poprosił Komisje Skrutacyjną 

o poinstruowanie Rady o sposobie głosowania.  

 

 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Zbigniew Bratosiewicz poinformował, że za 

chwile Komisja przygotuje karty do głosowania i przed głosowaniem odczyta regulamin 

głosowania.  
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 Senior Adam Maciąg ogłosił 5 minut przerwy.  

 

 Po przerwie stan radnych 16.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Zbigniew Bratosiewicz przypomniał radnym  

§ 30 Statutu Powiatu Namysłowskiego dotyczący przeprowadzenia głosowania tajnego – 

załącznik nr 5 do protokołu.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił, aby Komisja Skrutacyjna tak ustawiła 

parawan, aby zapewnić radnym tajność głosowania, ponieważ na sali jest kamera, która 

rejestruje obraz i dźwięk. 

 

 Komisja Skrutacyjna ustawiła w taki sposób parawan, że tajność głosowania została 

radnym zapewniona.  

 

Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 

 

Po zakończonym głosowaniu Senior ogłosił przerwę na sporządzenie protokołu  

z przeprowadzonego głosowania tajnego.  

 

Po przerwie. Stan radnych 16.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Zbigniew Bratosiewicz odczytał protokół  

z przeprowadzonego głosowania tajnego dotyczącego wyboru na Przewodniczącego Rady 

Powiatu i poinformował, że radna Lucyna Medyk otrzymała 6 głosów „za” i 8 głosów 

„przeciwnych”. Na Przewodniczącego Rady Powiatu został wybrany radny Andrzej Zielonka  

10 głosami „za” przy 5 głosach „przeciwnych” – uchwała nr I/1/2014 która stanowi załącznik 

nr 6 do protokołu. Protokół i karty do głosowania z przeprowadzonego głosowania tajnego 

stanowią kolejno załącznik nr 7 i 8 do protokołu.  

 

 Rady Senior odczytał uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego.  

 

Radny Senior złożył gratulacje wybranemu Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Namysłowskiego Panu Andrzejowi Zielonce i przekazał prowadzenie obrad.  

 

Ad 7) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka podziękował radnym za wybór jego 

osoby na Przewodniczącego. Powiedział, że za chwile nastąpi wybór dwóch 

wiceprzewodniczących Rady i zapytał czy Komisja Skrutacyjną pozostaje w tym samym 

składzie czy będzie powoływana inna.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz pogratulował Przewodniczącemu Rady wyboru,  

a następnie zapytał czy Rada Powiatu musi wybrać dwóch wiceprzewodniczących Rady.  

 

 Radca Prawny Wojciech Detyna powiedział, że ustawa o samorządzie powiatowym 

mówi o tym, że rada wybiera ze swego grona jednego lub dwóch wiceprzewodniczących rady 

bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, jednak te regulacje zostały 



5 

 

doprecyzowane w § 6 ust. 2 Statutu Powiatu Namysłowskiego, który mówi o tym, że Rada 

wybiera dwóch wiceprzewodniczących rady.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że przy wyborze przewodniczącego rady 

zdarzyła się sytuacja, że pojawiły się dwie karty do głosowania, natomiast w zasadach 

głosowania jakie odczytywał przewodniczący Komisji Skrutacyjnej była mowa o tym, że 

przygotowuje się tyle kart do głosowania, ile radnych uczestniczących na sesji a przy 

głosowaniu były trzydzieści dwie karty do głosowania.  

 

 Radca Prawny Wojciech Detyna powiedział, że kwestie tą, czyli § 30 ust. 4 Statutu, 

który mówi o tym, że kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji, 

należy rozumować, że w toku wyboru na stanowisko przewodniczącego rady powiatu 

zgłoszono dwóch kandydatów, wobec czego technicznie zostały wydane dwie karty, ale należy 

to rozumieć jako wydanie jednej karty do głosowania.  

 

  Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy przy wyborze wiceprzewodniczących rady 

nie lepiej umieścić na jednej karcie dwóch kandydatów i wtedy zostanie wydajna jedna karta 

zgodna z procedurą.  

 

  Radca Prawny Wojciech Detyna powiedział, że jest to decyzja, która muszą podjąć 

radni, dodając, że istnieje możliwość spięcia dwóch lub większej ilości kandydatów na jednej 

karcie co rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące ilości kart do głosowania. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał pod głosowanie skład Komisji 

Skrutacyjnej taki jaki był w poprzednim głosowaniu w następującym składzie:       

1. Antoni Sobiegraj  

2. Grzegorz Grudziński  

3. Zbigniew Bratosiewicz  

 

Wszyscy trzej radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu przeprowadził głosowanie jawne imienne.  

 

Skład Komisji Skrutacyjnej w w/w składzie został zaakceptowany jednogłośnie -  

16 głosami za. Wykaz głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poprosił o zgłaszanie kandydatur na 

wiceprzewodniczących rady powiatu namysłowskiego. 

 

 Radny Andrzej Michta zaproponował kandydaturę radnego Krzysztofa Żołnowskiego, 

który jest jednym z bardziej doświadczonych samorządowców na sali narad.  Radny wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

 

 Radny Tomasz Wiciak zgłosił kandydaturę radnego Mariusza Jabłońskiego. Radny 

wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

 W związku z tym, że innych kandydatów nie było Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut 

przerwy w celu przygotowania kart do głosowania.  

 

 Po przerwie. Stan radnych 16. 
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 Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru 

wiceprzewodniczących Rady Powiatu, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 

 

Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na sporządzenie 

protokołu z przeprowadzonego głosowania tajnego.  

 

Po przerwie. Stan radnych 16.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Zbigniew Bratosiewicz odczytał protokół  

z przeprowadzonego głosowania tajnego dotyczącego wyboru na wiceprzewodniczących Rady 

Powiatu i poinformował, że radny Krzysztof Żołnowski otrzymał 14 głosów „za” i 2 głosy 

„przeciwne” i został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Radny Mariusz 

Jabłoński otrzymał 13 głosów „za” i 3 głosy „przeciwne” i został wybrany na 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Uchwale o wyborze wiceprzewodniczących rady 

powiatu nadano nr I/2/2018 i stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu. Protokół i karty do 

głosowania z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowią kolejno załącznik nr 11 i 12 do 

protokołu.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka odczytał uchwałę o wyborze 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Namysłowskiego.  

 

 Radny Konrad Gęsiarz zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad o następujące punkty:  

8. wybór Starosty Namysłowskiego. 

9. wybór Wicestarosty Namysłowskiego. 

10. wybór Członków Zarządu Powiatu. 

11. podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2018 r. 

12. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.  

13. Zakończenie obrad I sesji Rady.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zgłosił wniosek przeciwny, ponieważ radni nie byli 

przygotowani na taki rozwój sytuacji i wśród radnych nie ma radnego Zenona Kotarskiego,  

a dobrze by było, aby w powyższych głosowaniach wziął udział. Wybory samorządowe 

pokazały, że obecny duet w składzie A. Michta jako starosta i wicestarosta K. Gęsiarz działał 

sprawnie i skutecznie i uważa, że nic się nie stanie, jeżeli taki duet zostanie, dodając, że nie ma 

nagłej potrzeby wybierać na nowo Starostę, który siedzi wśród nas i jest zdrowy, pełen 

optymizmu i gotowy do dalszego pełnienia funkcji.         

 

Radny Ryszard Wołczański zgłosił wniosek, aby poddać pod głosowanie zgłoszone 

wnioski, ponieważ nie rozumie, jak można być nieprzygotowanym na wybór starosty.      

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał pod głosowanie wniosek 

radnego Konrada Gęsiarza, który dotyczył zmiany porządku obrad.  

 

Wniosek radnego Konrada Gęsiarza został przyjęty 10 głosami za, przy 3 głosach 

przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących. Wykaz głosowania jawnego imiennego stanowi 

załącznik nr 13 do protokołu. 
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Ad 8) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał pod głosowanie skład Komisji 

Skrutacyjnej taki jaki był w poprzednim głosowaniu w następującym składzie:       

1. Antoni Sobiegraj  

2. Grzegorz Grudziński  

3. Zbigniew Bratosiewicz  

 

Wszyscy trzej radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu przeprowadził głosowanie jawne imienne.  

 

Skład Komisji Skrutacyjnej w w/w składzie został zaakceptowany jednogłośnie -  

16 głosami za. Wykaz głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poprosił o zgłaszanie kandydatur na 

starostę powiatu namysłowskiego. 

 

 Radny Zbigniew Bratosiewicz zgłosił kandydaturę radnego Konrada Gęsiarza.  

Do chwili obecnej pełnił funkcje Wicestarosty Namysłowskiego, jest człowiekiem 

energicznym, który zrobił dużo dla Powiatu dlatego uważa, że jego kandydatura jest 

odpowiednia na stanowisko Starosty.  

 

Radny Konrad Gęsiarz wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

 W związku z tym, że innych kandydatów nie było Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut 

przerwy w celu przygotowania kart do głosowania.  

 

 Po przerwie. Stan radnych 16.  

 

 Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru starosty 

Powiatu Namysłowskiego, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 

 

Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na sporządzenie 

protokołu z przeprowadzonego głosowania tajnego.  

 

Po przerwie. Stan radnych 15. Brak radnego Romana Półrolniczaka. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Zbigniew Bratosiewicz odczytał protokół  

z przeprowadzenia głosowania tajnego na starostę powiatu namysłowskiego i poinformował, 

że radny Konrad Gęsiarz uzyskał 12 głosów „za” i został wybrany na Starostę Powiatu 

Namysłowskiego – uchwała nr I/3/2018 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Protokół  

i karty do głosowania z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowią kolejno załącznik nr 

16 i 17 do protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu odczytał uchwałę o wyborze Starosty Powiatu 

Namysłowskiego.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz podziękował radnym za wybór mówiąc, że ma 

nadzieje, że ta kadencja będzie również owocna jak ta która się zakończyła, dodając, że 
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pozostali radni przekonają się do panującej władzy. Starosta Namysłowski podziękował 

poprzedniemu Zarządowi Powiatu za współpracę, a następnie wręczył im kwiaty.  

 

Ad 9) 

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz na wicestarostę Powiatu Namysłowskiego 

zgłosił kandydaturę radnego Tomasz Wiciaka. Pan Wiciak jest doświadczonym 

samorządowcem jak i społecznikiem, dodając, że bardzo dobrze im się współpracowało  

w radzie miasta.  

 

Radny Tomasz Wiciak wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał pod głosowanie skład Komisji 

Skrutacyjnej taki jaki był w poprzednim głosowaniu w następującym składzie:       

1. Antoni Sobiegraj  

2. Grzegorz Grudziński  

3. Zbigniew Bratosiewicz  

 

Wszyscy trzej radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu przeprowadził głosowanie jawne imienne.  

 

Skład Komisji Skrutacyjnej w w/w składzie został zaakceptowany jednogłośnie -  

15 głosami za. Wykaz głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

 Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Komisje Skrutacyjną  

o przygotowanie kart do głosowania i ogłosił 5 minut przerwy.  

 

 Po przewie. Stan radnych 13. Brak radnych Lucyny Medyk i radnego Krzysztofa 

Szyndlarewicza. 

 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru wicestarosty 

Powiatu Namysłowskiego, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 

 

W trakcie przeprowadzanego głosowania tajnego na sale narad wróciła radna Lucyna 

Medyk i radny Krzysztof Szyndlarewicz. Stan radnych 15.  

 

Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na sporządzenie 

protokołu z przeprowadzonego głosowania tajnego.  

 

Po przerwie. Stan radnych 15.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Zbigniew Bratosiewicz odczytał protokół  

z przeprowadzenia głosowania tajnego na wicestarostę powiatu namysłowskiego  

i poinformował, że radny Tomasz Wiciak uzyskał 12 głosów „za” i został wybrany na 

Wicestarostę Powiatu Namysłowskiego – uchwała nr I/4/2018 stanowi załącznik nr 19 do 

protokołu. Protokół i karty do głosowania z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowią 

kolejno załącznik nr 20 i 21 do protokołu. 
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 Wicestarosta Powiatu Namysłowskiego Tomasz Wiciak podziękował Staroście 

Namysłowskiemu za nominacje a radnym za wybór. Powiedziała, że swoją pracą  

i zaangażowaniem na rzecz Powiatu będzie się starał pokazać, że wybór był właściwy.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu odczytał uchwałę o wyborze Wicestarosty Powiatu 

Namysłowskiego – załącznik nr 25 do protokołu.  

 

Ad 10) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka powiedział, że kolejnym punktem 

sesji jest wybór członków Zarządu Powiatu.  

 

 Wicestarosta Powiatu Namysłowskiego Tomasz Wiciak wniósł o zmianę składu 

Komisji Skrutacyjnej. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o ogłaszanie kandydatów do Komisji 

Skrutacyjnej. 

 

 Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza 

Grudzińskiego. Radny wyraził zgodę.   

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak zgłosił kandydaturę radnego Mariusza 

Jabłońskiego. Radny wyraził zgodę.   

 

   Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak zgłosił kandydaturę radnego Antoniego 

Sobiegraja. Radny wyraził zgodę.   

 

 Przewodniczący Rady Powiatu przeprowadził głosowanie jawne imienne.  

 

Skład Komisji Skrutacyjnej w w/w składzie został zaakceptowany jednogłośnie -  

15 głosami za. Wykaz głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Komisje Skrutacyjną o ukonstytuowanie się  

i ogłosił 5 minut przerwy.    

 

Po przerwie. Stan radnych 15. 

  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Przewodniczącym Komisji 

Skrutacyjnej został wybrany radny Antonii Sobiegraj. 

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz na członków Zarządu Powiatu zgłosił radnego  

Andrezja Michtę, radnego Zbigniewa Bratosiewicza i radnego Piotra Lechowicza.  

 

Wszyscy trzej radni wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Zarządu Powiatu.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Komisje Skrutacyjną  

o przygotowanie kart do głosowania i ogłosił 5 minut przerwy.  

 

 Po przewie. Stan radnych 15.  
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Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru członków 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 

 

Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na sporządzenie 

protokołu z przeprowadzonego głosowania tajnego.  

 

Po przerwie. Stan radnych 14.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Antoni Sobiegraj odczytał protokół  

z przeprowadzenia głosowania tajnego na Członków Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

i poinformował, że radny Andrzej Michta otrzymał 12 głosów „za”, radny Zbigniew 

Bratosiewicz otrzymał 11 głosów „za” i radny Piotr Lechowicz otrzymał 13 głosów „za”  

i zostali wybrani na członków zarządu powiatu namysłowskiego – uchwała nr I/5/2018 

stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Protokół i karty do głosowania z przeprowadzonego 

głosowania tajnego stanowią kolejno załącznik nr 24 i 25 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał uchwałę o wyborze członków Zarządu 

Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 26 do protokołu.  

 

Ad 11) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka powiedział, że kolejnym punktem 

sesji jest podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu 

dochodów i wydatków w 2018 roku – załącznik nr 30 do protokołu.  

  

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał kto jest projektodawcą danej uchwały, 

ponieważ w tej chwili jest zupełnie inny skład Zarządu Powiatu i czy nie powinno być tak, że 

w tej chwili winna zostać ogłoszona przerwa by nowy Zarząd Powiatu raz jeszcze powyższy 

projekt uchwały przeanalizował i podjął decyzje czy nadal ją podtrzymuje.  

 

 Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że jest tak zwana ciągłość władzy. Do 

momentu wyboru nowego zarządu powiatu funkcjonuje stary zarząd powiatu na pełnych 

prawach ustawowych i nie ma potrzeby, aby powyższy projekt uchwały raz jeszcze trafił pod 

obrady zarządu powiatu.  

 

 Radna Lucyna Medyk powiedziała, że ona pierwszy raz na oczy widzi powyższy projekt 

uchwały i nie wie o co chodzi, nie wie nad czym tak naprawdę ma głosować, prosząc 

jednocześnie o wyjaśnienia dot. projektu uchwały.   

 

 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę  

o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu 

dochodów i wydatków w 2018 roku.  

 

 Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka powiedziała, że zmiany wprowadzone uchwałą 

dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków, w związku ze zwiększeniem planu dotacji 

celowej z budżetu państwa, powyższe środki stanowią zwrot wydatków poniesionych przez 

powiat w 2017 roku i nie maja one ścisłe określonego przeznaczenia. Zarząd proponuje kwotę 

16 665 zł.  przeznaczyć na zwiększenie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem 

Starostwa, dodając, że w roku ubiegłym właśnie z tego miejsca zostały wydatkowane, pkt 1 i 2 

uchwały. Kolejne punkty dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku  



11 

 

z pozyskaniem przez Komendanta KPPSP środków w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na 

działalność bieżąca Komendy pkt 3 i 4 uchwały. Ponadto Komendant pozyskał środki na 

zakupy inwestycyjne w wysokości 15 000 zł, kwota ta ma zostać przeznaczona na zakup 

skokochronu. W związku z tym, że zakup skokochronu przewyższa pozyskane środki 

proponuje się, aby z dotacji jaką Powiat otrzymał przeznaczyć dodatkowo kwotę w wysokości 

5 295 zł. Pani Parzonka powiedziała, że pkt 7 i 8 dotyczy wprowadzenia ponadplanowych 

dochodów zrealizowanych przez Zespół Szkół Rolniczych i jest to kwota 2 000 zł. i o ta kwotę 

zwiększa się plan wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostki. Pkt 9 i 10 dotyczy 

zwiększenia dochodów i wydatków w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów 

przez Dom Pomocy Społecznej i w związku z wieloletnim zwyczajem, dochody wypracowane 

przez jednostkę wracają do niej w postaci zwiększonego planu wydatków. Podstawą 

wprowadzenia środków finansowych o których mowa w pkt 11 i 12 jest decyzja Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która zwiększa środki z Funduszu Pracy o kwotę 70 900 

zł i przeznaczone zostają one na wynagrodzenia pracowników Urzędu Pracy.                     

 

Radna Lucyna Medyk podziękowała za przedstawienie projektu uchwały jednak nie zna 

budżetu powiatu i nie może się wypowiedzieć w powyższym temacie i przy głosowaniu nad 

uchwałą wstrzyma się od głosu.   

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, kiedy odbył się Zarząd, na którym został 

stworzony powyższy projekt uchwały. Jest to istotne, ponieważ nic nie stało na przeszkodzie, 

aby radni ten dokument otrzymali dwa dni przed sesją by mogli się z nim zapoznać. Poprosił, 

aby starać się, by takie sytuacje się nie powtarzały.   

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że powyższy projekt uchwały nie 

mógł trafić do radnych wcześniej, ponieważ Zarząd Powiatu rozpoczął się dzisiaj o godzinie 

1000 i wielu radnych w tym czasie było już w drodze na sesję, dlatego projekt uchwały został 

radnym przekazany na sesji. Starosta dodał, że sugestie radnego Szyndlarewicza zostaną wzięte 

pod uwagę i jeżeli planowane będą nowe projekty uchwał, które będzie trzeba wprowadzić na 

Radę, będą one na bieżąco przesyłane do radnych.            

 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie, a następnie 

przeprowadził głosowanie jawne imienne.  

 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2018 roku została podjęta 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym i nadano 

jej numer I/6/2018 – załącznik nr 27 do protokołu. Wykaz głosowania jawnego imiennego 

stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

 

Ad 12) 

  

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poinformował radnych  

o następujących informacjach: 

1. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Dróg – 

załącznik nr 29 do protokołu.  

2. analiza oświadczeń majątkowych radnych, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, 

skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej  

i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje 

administracyjne w imieniu starosty dokonana przez Urząd Skarbowy w Namysłowie – 

załącznik nr 30 do protokołu, 
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3. analiza oświadczenia majątkowego osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu 

starosty dokonana przez Urząd Skarbowy w Kluczborku – załącznik nr 31 do protokołu, 

4. skarga na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pokój – załącznik nr 32 do 

protokołu, 

5. skarga w przedmiocie wycinki drzew przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie, zniszczenia 

darni i korzeni trawy – załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Poinformował, że powyższe dokumenty są do wglądu i ewentualnej kserokopii  

w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.  

Radny Roman Letki pogratulował władzy wyboru, następnie w imieniu własnym  

i mieszkańców Gminy Pokój poprosił o załatanie dziur na drogach na terenie Gminy Pokój, 

dodając, że taką obietnice otrzymał w październiku br. Powiedział, że jeżeli spadnie śnieg i te 

dziury zostaną przykryte stanie się tragedia. 

Radny Adam Maciąg powiedział, że dzisiejsza sesja ma charakter uroczysty, 

zaczynamy nową kadencje i bez względu na to kto jest w opozycji czy koalicji to wszyscy mają 

dobre intencje, aby coś konkretnego zrobić w naszym powiecie. Zaproponował, aby na 

najbliższej sesji roboczej był punkt, w którym każdy mógłby się wypowiedzieć co do obecnej 

pięcioletniej kadencji. Być może zgodzimy się wspólnie do pewnych przedsięwzięć, które 

przyniosą korzyści nam i powiatowi. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że informacje o których powiedział 

Przewodniczący Rady Powiatu powinny trafić do radnych i dobrze by było, aby każdy radny te 

informacje otrzymał drogą elektroniczną.         

 

 Przewodniczący Rady Powiatu przychylił się do prośby.  

 

Ad 13) 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka 

zamknął I posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 

  

 

I sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1633. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Zielonka 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Zielonka 

Protokolant: Monika Duraj……………… 


