PROTOKÓŁ NR III/2015
Z III SESJI RADY
POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
Z DNIA 28 STYCZNIA 2015 R.
DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO)

* * *
Obrady III sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1202.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
Ślubowanie radnych.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Namysłowskiego V kadencji.
Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego Nr XLI/341/2014 z dnia
24 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2015;
b) „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie
Namysłowskim na lata 2015-2017”;
c) powołania członka do Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku;
d) powołania członka/ów do Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego
i Mienia Powiatu;
e) powołania członka/ów do Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Ochrony Środowiska;
f) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego;
g) uchwalenia budżety powiatu na 2015 rok.
9. Informacja NCZ SA o wykonaniu kontraktu z NFZ za 2014 rok oraz kontrakt na 2015
rok. Kształtowanie polityki spółki NCZ w 2015 roku.
10. Informacja z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie.
11. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w 2014 roku.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i sprawy różne.
14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
15. Zakończenie sesji.

Ad 1)
Otwarcia III sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady
Powiatu Sławomir Gradzik.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przywitał Starostę Namysłowskiego
Michała Ilnickiego, Wicestarostę Namysłowskiego Bartłomieja Stawiarskiego, radnych,
Dyrektora NCZ, Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, Sekretarz Powiatu Alinę Białas
kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji oraz wszystkich zgromadzonych
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gości. Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 2)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że za chwilę odbędzie
się uroczyste ślubowanie radnych, Pana Marcina Piekarek i Pana Adama Maciąga.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił wszystkich o powstanie
i następnie 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.”
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych, że przyrzeczenie może być
złożone z dodaniem słów „tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie radny Adam Maciąg i radny Marcin Piekarek przystąpili do złożenia
ślubowania.
Po złożonym ślubowaniu radny Adam Maciąg powiedział, że myśli że dla wszystkich
ważne jest aby powiat rozwijał się jak najlepiej, niezależnie czy jest się w opozycji czy
koalicji. W związku z tym poprosił aby na przyszłą sesję rady powiatu, Starosta Namysłowski
Michał Ilnicki przygotował i przedstawił strategię powiatu na tą kadencję w zakresie
infrastruktury jak i pozostałych działań. Dodał, że mówi o tym bez jakichkolwiek złych
intencji i jeśli będzie mógł coś doradzić w tym zakresie to z przyjemnością to uczyni. Radny
wspomniał również o wzajemnym funkcjonowaniu gminy Namysłów z powiatem. Chciałby
aby zakończyły się nieustanne konflikty między tymi jednostkami samorządowymi. Na
koniec powiedział, że każdy z radnych został wybrany przez społeczność po to aby dobrze
służyć mieszkańcom i nie powinien być zmuszany do czynności wbrew sobie, które może
wywierać na niego partia.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik podziękował radnemu Adamowi
Maciągowi za jego wypowiedź i poprosił Starostę Namysłowskiego Michała Ilnickiego
o zabranie głosu.
Starosta Michał Ilnicki powiedział, że ma przyjemność współpracować z radnym
Adamem Maciągiem od 1989 roku, chociaż wiele razy pewne rzeczy ich poróżniły, jednak
zawsze działali na rzecz rozwoju gminy, a teraz na rzecz powiatu. Ze swej strony
zadeklarował, że nie będzie podziałów, a przynajmniej nie będzie dążyć do tych podziałów.
Dodał, że na kolejną sesję zostanie przygotowana strategia powiatu, która w całości zostanie
przedstawiona, ponieważ dobrze by było aby takie strategiczne decyzje podejmowane były
wspólnie z opozycją. Wspomniał, że już pięciokrotnie spotkał się z obecnym Burmistrzem
Namysłowa Julianem Kruszyńskim i uważa, że ta współpraca będzie układać się prawidłowo.
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Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Staroście Namysłowskiemu za tak
pięknie złożoną deklarację i myśli, że na tej płaszczyźnie będzie porozumienie.
Ad 3)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik na podstawie listy obecności
radnych stwierdził prawomocność obrad (obecnych:16 radnych) Lista obecności radnych
stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Nieobecny radny Artur Masiowski – usprawiedliwienie
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 4)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przypomniał porządek obrad.
W związku z tym, że nie było propozycji zmian w porządku obrad, Przewodniczący Rady
Powiatu poddał porządek obrad pod głosowanie.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 5)
Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z II sesji
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.
Protokół z II sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie.
Ad 6)
Starosta Namysłowski Michał Ilnicki zapoznał radnych z informacją Starosty
z działalności Zarządu w okresie między sesjami – załącznik nr 4 do protokołu.
Poinformował, że Burmistrz Namysłowa wyraził zgodę na dofinansowywanie
namysłowskiego szpitala w kwocie 1 mln złotych, a o sposobie przekazania kwoty oraz na
jakie cele zostaną wydatkowane środki przekaże na kolejnej sesji rady powiatu.
Radni przyjęli powyższe informacje.
Ad 7)
Radny Roman Letki zapytał czy autopoprawki zarządu powiatu do projektu budżetu
na rok 2015, dokładnie punk 3a – przebudowa drogi i skrzyżowania w miejscowości Zawiść
jak również przebudowa drogi powiatowej, budowa miejsc postojowych w miejscowości
Domaradzka Kuźnia w kwocie 20 tys. zł. jest aktualna.
Dodał również, że do chwili obecnej nie otrzymał pisemnej odpowiedzi na pytanie
odnośnie udzielenia pomocy dla rodziny z Zawiści.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnego Romana Letkiego czy interpelacja
odnośnie budżetu może zostać omówiona w trakcie omawiania budżetu czy ma zostać ujęta
w punkcie interpelacje radnych.
Radny Roman Letki powiedział, że prosi aby informacja o udzielonej pomocy dla
rodziny z gminy Pokój pozostała w interpelacjach radnych i pozostała sporządzona na piśmie,
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natomiast temat autopoprawek do budżetu powiatu został przedyskutowany w punkcie
dotyczącym budżetu powiatu na 2015 rok.
Starosta Namysłowski powiedział, że po konsultacji z Wójtem Gminy Pokój Barbarą
Zając, rodzinie poszkodowanej zostanie przekazana kwota 1 tyś zł., która zostanie
przeznaczona na zakup piły,.
Radny Roman Letki podtrzymał swoją prośbę otrzymania powyższej informacji na
piśmie.
Radny Adam Maciąg zwrócił się do Pani Skarbnik Powiatu Katarzyny Parzonki
z uwagą dotyczącą kolejności punktów 8f i 8g, mówiąc, że powinno nastąpić odwrócenie
kolejności.
Najpierw powinno być uchwalenie budżetu powiatu, którego późniejszą konsekwencją
jest uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka powiedziała, że jest to właściwa kolejność,
zgodnie z ustawą o finansach publicznych, najpierw uchwalana jest wieloletnia prognoza
finansowa, a następnie budżet powiatu.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w miesiącu grudniu ukazał się numer
pisma „Nasz Powiat Namysłowski” i jego pytanie brzmi, kto zlecał wydanie tego pisma i kto
był jego redaktorem naczelnym.
Wicestarosta Namysłowski Bartłomiej Stawiarski odpowiadając na pytanie
powiedział, że wydawcą gazety „Nasz Powiat Namysłowski” jest powiat namysłowski,
natomiast zgodnie z wpisem do KRS redaktorem naczelnym był pan Sławomir Stramski,
który był jeszcze do końca grudnia pracownikiem Starostwa Powiatowego.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał Wicestarostę Namysłowskiego dlaczego
redaktor naczelny nie miał wiedzy o wydawaniu grudniowego numeru gazety, a mimo tego
w stopce redakcyjnej widniało jego imię i nazwisko.
Wicestarosta Namysłowski Bartłomiej Stawiarski odnosząc się do tego pytania
powiedział, że redaktor naczelny miał świadomość że ten numer będzie wydawany, tylko jako
pracownik chorował w różnych okresach, natomiast nie pisał on żadnych tekstów do tego
numeru. Numer gazety został w całości wydany z otrzymanych materiałów od jednostek
powiatowych. Dodał, że takie są wymogi prawne, że wpisuje się taką osobę jaka widnieje
w KRS, a na tamtą chwilę, był nią Pan Sławomir Stramski i tak też musiało zostać
umieszczone w stopce redakcyjnej.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że na teraz wystarczy mu ta odpowiedź,
aczkolwiek w najbliższym czasie złoży pytania na piśmie i na piśmie będzie oczekiwał
odpowiedzi.
Ad 8a)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego Nr XLI/341/2014 z dnia
24 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
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ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2015 - załącznik nr 5 do
protokołu.
Przypomniał, że dochodzi jeszcze jedna apteka na ul. Reymonta 1 w Namysłowie i
dlatego uchwała podlega zmianie.
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Pana
Stanisława Wojtasika Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego
Nr XLI/341/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2015 została
podjęta jednogłośnie nadano jej numer III/20/2015 - załącznik nr 6 do protokołu.
Ad 8b)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmiany „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie
Namysłowskim na lata 2015-2017” - załącznik nr 7 do protokołu.
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Pana
Stanisława Wojtasika Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku poinformował że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie.
Radny Adam Maciąg skierował pytanie do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Namysłowie Ryszarda Kalisa o przypadki dot. skandalicznych zachowań
w rodzinach zastępczych i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie w Polsce. Zapytał czy te
przypadki zostały przeanalizowane i czy zostały wyciągnięte jakieś wnioski w tej materii.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ryszard Kalis potwierdził że takie
przypadki były, w tym celu podjęto kroki zmierzające do przeciwdziałania i wyeliminowania
tego typu zachowań poprzez zwiększoną kontrolę rodzin zastępczych spokrewnionych i nie
spokrewnionych. Koordynatorzy rodzin zastępczych, bardzo często wizytują rodziny
zastępcze, aby przeciwdziałać tego typu zachowaniom, dodając, że przynajmniej raz w roku
rodzina, w której odnotowano owe zachowania musi zostać skontrolowana.
Uchwała w sprawie zmiany „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej
w Powiecie Namysłowskim na lata 2015-2017” została podjęta jednogłośnie i nadano jej
numer III/21/2015 - załącznik nr 8 do protokołu.
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Ad 8c)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały
w sprawie powołania członka do Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku– załącznik nr 9 do protokołu.
Powiedział, że proponuje aby do komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku delegować radnego Adama Maciąga.
Radny Adam Maciag wyraził zgodę na powołanie do Komisji Edukacji, Kultury,
Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku. W związku z powyższym
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała sprawie powołania członka do Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia,
Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta jednogłośnie i nadano jej
numer III/22/2015 – załącznik nr 10 do protokołu.
Ad 8d)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały
w sprawie powołania członka/ów do Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego
i Mienia Powiatu– załącznik nr 11 do protokołu.
Powiedział, że proponuje aby do komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego
i Mienia Powiatu delegować radnego Adama Maciąga, radnego Krzysztofa
Szyndlarewicza, radnego Marcina Piekarka, radni wyrazili zgodę. Przewodniczący Rady
Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała sprawie powołania członka/ów do Komisji Finansów, Rozwoju
Gospodarczego i Mienia Powiatu została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer
III/23/2015 – załącznik nr 12 do protokołu.
Ad 8e)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały
w sprawie powołania członka/ów do Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Ochrony Środowiska- załącznik nr 13 do protokołu.
Powiedział, że proponuje aby do komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Ochrony Środowiska delegować radnego Krzysztofa Szyndlarewicza, radnego Marcina
Piekarka, radni wyrazili zgodę. Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Uchwała sprawie powołania członka/ów ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Ochrony Środowiska została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer III/24/2015 załącznik nr 14 do protokołu.
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Ad 8f)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił Panią Skarbnik Katarzynę
Parzonkę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego- załącznik nr 15 do protokołu.
Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka powiedziała, że do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Namysłowskiego dołączone są trzy załączniki. Pierwszy załącznik jest
zasadniczy czyli wieloletnia prognoza finansowa powiatu namysłowskiego na lata 2015 -2020
wraz z prognozą kwoty długu i zobowiązań na lata 2015-2020, drugim załącznikiem do
uchwały są objaśnienia jakie przyjęto do wieloletniej prognozy finansowej a trzeci załącznik
to wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat namysłowski. Skarbnik Powiatu
odczytała wszystkim zebranym projekt uchwały rady powiatu namysłowskiego w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego.
Następnie Skarbnik Powiatu odczytała opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu na temat przedłożonego projektu uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej powiatu namysłowskiego na lata 2015-2025, mówiąc że opinia jest pozytywna załącznik 16 do protokołu. Dodała, że najistotniejszym zdaniem uzasadnienia do uchwały
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej jest to, że z danych zawartych
w odpowiednich kolumnach załącznika nr 1 do projektu uchwały wynika, że powiat
namysłowski w latach 2015-2025 spełnia relacje o których mowa z art. 243 o finansach
publicznych, a jest to artykuł który mówi o indywidualnym wskaźniku zadłużenia.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił przewodniczących
wszystkich komisji stałych o opinię w sprawie projektu uchwały dot. uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego.
Pan Jerzy Szubert przewodniczący Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Ochrony
Środowiska powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.
Pan Stanisław Wojtasik przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.
Komisji Finansów, Rozwoju
Pana Piotra Lechowicz wiceprzewodniczący
Gospodarczego i Mienia Powiatu powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusje na temat uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Namysłowskiego
Pan Radny Adam Maciąg powiedział, że wstrzymuje się od głosowania nad tą
uchwałą, a o szczegółach tej decyzji poinformuje przy kolejnym punkcie.
W związku z tym, że innych uwag i pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Namysłowskiego została podjęta 10 głosami za i 6 głosami wstrzymującymi i nadano jej
numer III/25/2015 - załącznik nr 17 do protokołu.
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Ad 8g)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił Skarbnik Powiatu
Katarzynę Parzonkę o przedstawienie projektu uchwały dot. uchwalenia budżetu powiatu
na 2015 rok – załącznik nr 18 do protokołu.
Skarbnik Powiatu odczytała powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawkami
wniesionymi na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 18 grudnia 2014 r. – załącznik nr 19
do protokołu, dodając, że powyższa uchwała wraz z autopoprawkami były przedstawione
i omówione na wszystkich komisjach. Następnie Skarbnik odczytała informację Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok mówiąc, że opinia jest pozytywna – załącznik
nr 20 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił przewodniczących
wszystkich komisji stałych o opinię w sprawie projektu uchwały dot. uchwalenia budżetu
powiatu na 2015 rok.
Pan Jerzy Szubert przewodniczący Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Ochrony
Środowiska powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.
Pan Stanisław Wojtasik przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku powiedział, że opinia komisji jest pozytywna, przy
7 głosach za i 1 głosie wstrzymującym.
Pana Piotra Lechowicz wiceprzewodniczący Komisji Finansów,
Gospodarczego i Mienia Powiatu powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.

Rozwoju

Przewodniczący Rady otworzył dyskusje na temat uchwalenia budżetu powiatu na
2015 rok.
Radny Cezary Zając odnosząc się do budżetu powiedział, że zaszły dość duże zmiany
w stosunku do budżetu uchwalonego przez ówczesny zarząd powiatu, a budżetu uchwalanego
na ten rok, które zostały wprowadzone przez nowy zarząd powiatu. Powiedział, że ma
mieszane uczucia, jak i pewnie niektórzy radni ponieważ wykreślono cześć zadań, które
dotyczyły poszczególnych dróg, a wprowadzono nowe drogi. Następnie radny odniósł się do
dochodów majątkowych powiatu, mówiąc, że poprzedni zarząd dochód ze sprzedaży
nieruchomości przy ul. Mickiewicza, tzw. „Arkadia” przeznaczył na rzecz szkoły – I LO
w Namysłowie, a tym samym budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
Mechanicznych i boiska z zapleczem socjalno – sanitarnym przy I Liceum
Ogólnokształcącym, z czego obecny zarząd zrezygnował. Dodał, że zmniejszono również
dotację na samochód dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 50 tyś zł.,
a następnie zwrócił się do zarządu i starosty z pytaniem, czym były spowodowane powyższe
decyzje.
Starosta Namysłowski Michał Ilnicki odnosząc się do pytań powiedział, że budżet
przygotowany przez poprzedników został dokładnie przeanalizowany i okazało się, że po
stronie przychodowej ze sprzedaży gruntów w gminie Wilków ( 17 ha) był wpisany przychód
w wysokości 1 mln, ale okazało się że grunty są jeszcze w dzierżawie przez okres 2 lat, więc
trudno jest planować sprzedaż jeżeli te grunty są jeszcze w dzierżawie i jest to jedna
z przyczyn redukowania rozchodów. Następnie Starosta odniósł się do sprzedaży „Arkadii”
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mówiąc, że jest po kilku rozmowach z potencjalnym nabywcą i wie, że do tej sprzedaży na
pewno nie dojdzie. Kolejny przychód w wysokości 1 mln złotych założony został w budżecie
ze sprzedaż działek budowlanych, które stoją pod znakiem zapytania, ponieważ nie ma
koniunktury na sprzedaż działek. Starosta Namysłowski powiedział, że będzie starał się aby
wiele z tych rzeczy skreślonych zostało zrealizowanych, dodając, że wydział Promocji
i Rozwoju został wzmocniony, po to aby szukał środków zewnętrznych, aby jak najwięcej
tych zadań zrealizować. Na koniec dodał, że jeśli uda się cokolwiek powiatowi sprzedać bądź
pozyskać środki zewnętrzne to zadania, które są aktualnie zaplanowane będą realizowane.
Radny Cezary Zając zapytał dlaczego jedne inwestycje drogowe zostały wykreślone,
a w to miejsce zostały wpisane inne i czym kierował się starosta i zarząd podejmując takie
decyzje.
Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że wraz z panem Krzysztofem
Holinejem Naczelnikiem Wydziału Dróg przejechał po wszystkich drogach zaplanowanych
do realizacji przez wcześniejszy zarząd i doszedł do wniosku, że lata 2015-2020 to czas
dużych inwestycji jeśli chodzi o środki finansowe z Unii Europejskiej, a żeby je pozyskać to
musimy być przygotowani dokumentacyjnie i z tego też głównie względu ta dokumentacja
jest bardzo ważna. Starosta wspomniał o strategii powiatu, która zostanie szczegółowo
przedstawiona na kolejnej sesji w której jest dość dużo ujętych spraw związanych
z przygotowaniem dokumentacji. Starosta Ilnicki odniósł się też do pytania odnośnie wozu
strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, mówiąc,
że zadania są podzielone między samorządem a rządem. Zakup wozu strażackiego jest
zadaniem rządowym i zwrócił się z prośba do radnego Adama Maciąga, aby
w „województwie” również dążył do uzyskania pomocy finansowej na zakup wozu. Na
koniec dodał, że na dzień dzisiejszy powiatu namysłowskiego nie stać, aby wyasygnować
100 tyś zł na zakup w/w wozu, a jedynie na 50 tys. zł.
Radny Marcin Piekarek zadał pytanie dotyczące wykluczenia z projektu budżetu
powiatu na 2015 r. zadań dot. budowy boisk na terenie ZSM i I LO i poprosił o wymienienie
osoby z imienia i nazwiska, która jest za to odpowiedzialna i która jest pomysłodawcą aby te
dwa obiekty wyrzucić z projektu budżetu.
Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że wszystkie decyzje podejmowane
są na zarządzie powiatu, są to decyzje kolegialne i są podejmowane wspólnie. Dodał, że jeżeli
będą środki finansowe to wróci się do powyższych zadań.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w poprzedniej kadencji zostało
ustalono wspólnie, że jeśli uda się sprzedać budynek „Arkadii”, to boisko przy I Liceum
Ogólnokształcącym zostanie doprowadzone do idealnego stanu, jednakże zadanie to zostało
wykreślone. Zapytał, czy jak uda się sprzedać „Arkadię” to środki nie zostaną przekazane do
I LO, tylko na inne zadanie, w tym na przygotowanie dokumentacji przebudowy drogi
w Głuszynie?
Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że nie może w tej chwili podjąć
takiej decyzji, ponieważ wszystkie decyzje są podejmowane kolegialnie. Powiedział, że jeśli
„Arkadia” zostanie sprzedana to zostaną wykonywane te zadania które są aktualnie
zaplanowane, ale również zadecyduje o tym rada powiatu.

9

Radny Adam Maciąg powiedział że nie ma żadnego wpływu na to co robi rząd,
a następnie zadał pytanie czy starosta konsekwentnie wykreślił z planowanych dochodów te
pozycje które są uważane za nierealne?
Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że wszystkie te zapisy są zasadne
trudno jest powiedzieć, które zadania są nie niezasadne, dodając, że, Zarząd Powiatu miał
ciężkie zadanie aby realistycznie podejść do planowanych inwestycji w odniesieniu do
dochodów. Starosta Namysłowski wymienił inwestycję, które zostały zmienione na inne,
mniejsze np. zamiana wykonania chodnika w gm. Pokój na remont drogi rolnej
w miejscowości Zawiść.
Radny Adam Maciąg odniósł się do odpowiedzi Pana Starosty, mówiąc że nie widzi
konsekwencji w decyzji, bo jeśli nie ma pieniędzy z przychodów na inwestycje, to nie
rozumie dlaczego robione są inne inwestycje. Uważa, że taka zmiana odnośnie braku
wyremontowania boisk, jest wielkim błędem i odbije się w stronę młodzieży. Wspomniał
również o naborach odnośnie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.
Starosta Namysłowski Michał Ilnicki jeszcze raz powiedział z jakich powodów został
zmieniony budżet powiatu, nadmienił również, że starostwo pracuje nad nową strategią, która
zostanie przedstawiona na kolejnej sesji rady powiatu.
Przewodniczący Rady Sławomir Gradzik, poprosił o zadawanie tylko pytań
merytorycznych związanych z budżetem powiatu.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, zapytał kiedy autopoprawka dotycząca
zmniejszenia dochodów majątkowych o 1 mln. zł. została przyjęta i dlaczego niektórzy radni
dostali tą informację na komisji, a niektórzy radni dowiedzieli się o tym w dniu dzisiejszym
na sesji, ponieważ uważa, że autopoprawki winny zostać dołączone do materiałów sesyjnych
z wyjaśnieniem.
Przewodniczący Rady Sławomir Gradzik powiedział, że nowo wybrany radni nie
uczestniczyli w posiedzeniach komisji i dlatego nie otrzymali autopoprawek, a następnie
poprosił o wyjaśnienia również Panią Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę.
Skarbnik Powiatu powiedziała, że analiza autopoprawek nie jest uregulowana żadnym
przepisem, a od lat przyjęta jest taka forma, że autopoprawki zawsze są omawiane na
komisjach, dodając, że nie pomyślała, że nie wszyscy radni byli obecni na komisjach, ale po
to jest ta dyskusja w trakcie sesji aby móc je przeanalizować.
Wicestarosta Namysłowski Batłomiej Stawiarski powiedział, że ten budżet tylko
urealniliśmy, dodając, że jeśli tylko zostaną pozyskane jakiekolwiek środki finansowe to te
kolejne zadania zostaną powoli realizowane, a następnie złożył formalny wniosek
o zamkniecie dyskusji i poddanie uchwały pod głosowanie.
Przewodniczący Sławomir Gradzik poddał wniosek Wicestarosty Namysłowskiego.
Wniosek został poparty 9 głosami za, 5 głosami przeciwnymi i 1 głosem
wstrzymującym.

Radny Krzysztof Szyndlarewicz złożył wniosek formalny o 2 minuty przerwy.
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Przewodniczący Sławomir Gradzik poddał powyższy wniosek pod głosowanie.
Wniosek został poparty 8 głosami za i 5 głosami przeciwnymi.
Przerwa w obradach do godziny 13:25
Po przerwie. (stan radnych 16.

Wicestarosta Namysłowski Bartłomiej Stawiarski poprosił o wycofanie wniosku
o zamknięcie dyskusji nad budżetem powiatu namysłowskiego.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz odniósł się do złożonego wniosku formalnego,
mówiąc, że jest miło zaskoczony decyzją wicestarosty i zastanawia się tylko czy można
znowu poddać ten sam wniosek pod głosowanie.
Przewodniczący Sławomir Gradzik poddał wniosek Wicestarosty pod głosowanie.
Powyższy wniosek został przyjęty pozytywnie.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o uzasadnienie dlaczego z wydatków zostały
wykreślone następujące inwestycje, a mianowicie przebudowa drogi powiatowej Kowalowice
- Głuszyna o wartości 200 tys. zł.
Starosta Namysłowski powiedział, że wszystko to zostało już wcześniej uzasadnione,
temat inwestycji już poprzednio był dokładnie omówiony i nie będzie się powtarzał.
Wicestarosta Namysłowski powiedział, że decyzje podjęte przez zarząd powiatu
zostały poprzedzone analizą.
Dyskusja pomiędzy radnym Krzysztofem Szyndlarewiczem i Wicestarosta
Namysłowskim, którą zakończył Przewodniczący Rady Powiatu i poprosił o zadawanie
konkretnych pytań.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zadał pytanie dlaczego została wykreślona pomoc dla
województwa opolskiego w kwocie 300 tyś zł., a konkretnie chodzi o remont ronda koło
szpitala.
Starosta Namysłowski powiedział, że uważa że kwota 300 tyś zł. miała zostać
przekazana na pomoc zarządu dróg wojewódzkich na budowę zjazdu do Firmy Velux, a nie
na przebudowę skrzyżowania, dlatego też zarząd powiatu doszedł do wniosku że jest to
zadanie Marszałka Województwa. Dodał, że gmina pobiera podatki od Firmy Velux, więc to
bardziej gmina Namysłów winna partycypować w kosztach.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zwrócił się z pytaniem do skarbnik powiatu czy
powiat ma dochody z tytułu funkcjonowania na ternie powiatu przedsiębiorców.
Przewodniczący Rady poprosił o niezdawanie pytań mało konstruktywnych, dodając,
że jest to pytanie retoryczne i wynika z ustawy o finansach publicznych.
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Radny Adam Maciąg złożył sprostowanie do wypowiedzi pana starosty o węzeł przy
Firmie Velux, jest to wyłącznie obowiązek zakładu pracy, ale z tego co pamięta to gmina
Namysłów jak i powiat mieli dołożyć się do powyższej inwestycji.
Starosta Michał Ilnicki, powiedział, ze jeśli Marszałek Województwa napisze pismo
do starostwa, że nie stać ich na wybudowanie tego zjazdu to powiat wraz z gminą Namysłów
wybudują taki zjazd.
W związku z tym, że innych pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poddał
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok pod głosowanie.
Uchwała sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok została podjęta 10
głosami za, 5 głosami przeciwnymi i 1 głosem wstrzymującym, nadano jej numer
III/26/2015 - załącznik nr 21 do protokołu.
Ad 9)
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zadawanie pytań odnośnie informacji
Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA o wykonaniu kontraktu z NFZ za 2014 rok oraz
kontraktu na 2015 rok. Kształtowanie polityki spółki NCZ w 2015 roku - załącznik nr 22
do protokołu.
Powiedział, że materiał został omawiany na wszystkich komisjach, ale jeśli są jeszcze
jakiekolwiek uwagi do materiału to na sali narad obecny jest prezes NCZ Pan Kamil
Dybizbański, który odpowie na wszystkie zadane pytania.
Radny Adam Maciąg powiedział, że szpital w Namysłowie przez wszystkie kadencje
ma kłopoty i zawsze trzeba było do niego dokładać. Zapytał Prezesa Namysłowskiego
Centrum Zdrowia co trzeba zrobić aby w szpitalu było lepiej za rok, dwa, za trzy, a dokładniej
na co ma zostać przekazany 1 mln złotych przekazane przez Gminę Namysłów.
Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Kamil Dybizbański, powiedział że nie jego
kompetencją jest dzielenie 1 mln złotych, bo z tego co wie to będzie pełnił tą funkcję jeszcze
przez trzy tygodnie, a więc dobrze byłoby pytać o wizję szpitala nowego prezesa. Dodał, że to
co on uważa powiedział już na zarządach i komisjach.
Starosta Namysłowski dopowiedział, że po wstępnych rozmowach z Burmistrzem
Namysłowa wspólnie doszli do porozumienia że kwota 1 mln. zł. zostanie przeznaczona na
zwiększenie kapitału w wysokości ok. 300 tys. zł, a wtedy powiat musiałby wpłacić 325 tys.
zł. i taka decyzja prawdopodobnie zostanie podjęta na sesji w miesiącu lutym. Dodał, że
pozostałe 700 tys zł. będzie przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego. Powiedział, że
poprosił Prezesa NCZ o rozpoznanie dotyczące sprzętu jaki najbardziej był potrzebny
szpitalowi, ponieważ wchodzi tzw. pakiet onkologiczny i należy się do tego przygotować.
Starosta Namysłowski powiedział, że do tego roku przekazano na rzecz szpitala 11 mln
złotych, wspomniał również o sieci szpitali, na który każdy samorząd czeka. Powiedział, że
na miejsce obecnego prezesa, zarząd spółki chce powołać byłego Burmistrza Namysłowa
Krzysztofa Kuchczyńskiego, który to dzięki swoim znajomościom i kompetencji powinien
poradzić sobie w funkcjonowaniem szpitala.
Radny Adam Maciąg wrócił do tematu sieci szpitali, mówiąc że sieć szpitali
w obecnym systemie prawnym nie jest możliwe, dodając, że szpital powiatowy to tylko
problem samorządowców.
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Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu oraz Przewodniczącego Komisji Edukacji,
Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku o opinię.
Piotr Lechowicz Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego
i Mienia Powiatu powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.
Stanisław Wojtasik Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.
Radni przyjęli powyższe informacje.
Ad 10)
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił informację z działalności
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie. załącznik nr 23 do protokołu,
mówiąc, że temat był omawiany na komisjach.
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji,
Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku o opinię.
Stanisław Wojtasik Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.
Radni przyjęli powyższe informacje.
Radny Adam Maciąg zapytał o zaistniałe w ostatnim czasie przypadki w szkołach,
w których ingerowała nasza policja.
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przygotowanie odpowiedzi na zadane
pytanie i przekazanie jej na następnych komisjach.
Radni przyjęli powyższe informacje.
Ad 11)
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji,
Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku o opinię odnośnie
sprawozdania Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w 2014 roku. Materiał stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Stanisław Wojtasik Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.
Radni przyjęli powyższe informacje.
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Ad 12)
W punkcie odpowiedzi i zapytania radnych, radny Roman Letki poprosił o udzielenie
odpowiedzi na zadane przez niego pytania na piśmie odnośnie pomocy rodzinie z Zawiści jak
i pytań dotyczących budżetu.
Ad 13)
Wniosków i spraw różnych nie było.
Ad 14)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przypomniał, że nowo wybrani
radni mają od dnia dzisiejszego 30 dni na złożenie oświadczenia majątkowego.
* * *
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił pismo Ministra Pracy
i Polityki Społecznej oraz Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich nt. wystąpienia na
sesji eksperta wskazanego przez Ministerstwo w temacie poradnictwa prawnego
i obywatelskiego – załącznik nr 25 do protokołu.
* * *
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poinformował, że kolejna sesja
odbędzie się w środę 25 lutego 2015 r. godzinie 13.00, natomiast wszystkie komisję odbędą się
w poniedziałek przed sesją.

Ad 15)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął III posiedzenie
Rady Powiatu Namysłowskiego.
III Sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1400.
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