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PROTOKÓŁ NR VIII/2015 
Z VIII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 24 CZERWCA 2015 R. 

 DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

 
*  *  * 

Obrady VIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1100. 
 
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 2014 rok – absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podjęcie uchwał  

w sprawie: 
a) zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego za 2014 rok, 
b) absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu  

za rok 2014. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r.,  
b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r., 
c) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie  

w 2015 r., 
d) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny w Kowalowicach, 
e) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła  

w Michalicach, 
f) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela  

w Smogorzowie, 
g) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny w Ligocie Książęcej, 
h) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Przeczowie (kościół filialny w Krasowicach), 
i) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Przeczowie (kościół filialny w Smarchowicach Śląskich), 
j) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela  

w Rychnowie, 
k) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych  

w Głuszynie, 
l) przekazania środków finansowych Państwowej Straży Pożarnej w 2015 roku. 

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Weterynarii za rok 2014. 
9. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

w powiecie namysłowskim za rok 2014. 
10. Informacja o funkcjonowaniu oświaty i realizacji projektów unijnych w roku szkolnym 

2014/2015. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i sprawy różne. 
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13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
14. Zakończenie sesji. 
 
 
Ad 1) 
 

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

Przywitał radnych, Starostę Namysłowskiego Michała Ilnickiego, Wicestarostę 
Namysłowskiego Bartłomieja Stawiarskiego, Sekretarz Powiatu Alinę Białas, Skarbnik 
Powiatu Katarzynę Parzonkę, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Namysłowie Krzysztofa Gacka, Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. 
Krzysztofa Kuchczyńskiego, dyrektorów szkół, pracowników starostwa powiatowego, 
kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, przedstawicieli organizacji 
politycznych, społecznych i zawodowych oraz pozostałe osoby przybyłe na sesję. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik na podstawie listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych  
17 radnych). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji  
i innych osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad 2) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że do projektu uchwały 
oznaczonej jako 6b dołącza się załączniki, których wcześniej brakowało.  
  

W związku z tym, że innych propozycji zmian, co do porządku obrad nie było 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał go pod głosowanie. 
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 3) 
 
 W związku z tym, że nie wzniesiono żadnych uwag Przewodniczący Rady Powiatu 
poddał projekt protokołu z VII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego pod głosowanie. 
 
 Protokół z VII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 maja 2015 r. został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 4) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
informacji Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami – załącznik nr 3 do 
protokołu. 
 

Pytań nie było, informacja została przyjęta przez radnych. 
 
Ad 5) 
 
 Radny Adam Maciąg zapytał czy godziny pracy Komisji mogłyby odbywać się  
w godzinach późniejszych, ponieważ koliduje to z pracą jaką wykonuje i jego uczestnictwo  



 3

w komisjach nie zawsze jest możliwe. Zaproponował, aby Komisja spotkała się w godzinach 
popołudniowych w sprawie uzależnień np. narkotyków, ponieważ jest to bardzo poważny 
problem, dodając, że chciałby otrzymać od Komendy Powiatowej Policji i dyrektorów szkół 
informacje dotyczącą form zabezpieczeń na powyższy temat. Radny Maciąg powiedział, że 
ostatnio spotkał się z negatywną opinią, gdy zapytał o narkotyki w szkołach. Usłyszał, że 
takie pytania psują opinie o szkołach i nie rozumie tych zarzutów, ponieważ uważa, że dobro 
dzieci jest najważniejsze. Dodał, że w szkołach pojawiło się nowe zjawisko, polegające na 
tym, iż zmusza się osoby do zażycia narkotyków i chciałby aby radni zajęli się tym tematem. 
 
 Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że kwestia dopalaczy jest bardzo 
ważną sprawą, dlatego też zorganizował w starostwie szkolenie na powyższy temat. Szkolenie 
zostało zorganizowane na wniosek Dyrektor Sanepidu Bożeny Korczowskiej – Kułakowskiej, 
spotkanie prowadził wykładowca z Warszawy, a uczestnikami byli dyrektorzy szkół, 
nauczyciele i instytucje, które były zainteresowane powyższym tematem. Następnie odniósł 
się do godzin posiedzeń komisji, mówiąc, że wynika to z tego, że w dniu dzisiejszym  
o godzinie 1400 odbywa się bardzo ważne spotkanie w Jakubowicach i stąd wcześniejsze 
godziny posiedzeń, dodał, że jest to wyjątkowa sytuacja. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że wniosek został 
przyjęty, a Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku zajmie się tematem poruszonym przez radnego Adama Maciaga. 
  
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przywitał Burmistrza Namysłowa 
Juliana Kruszyńskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie Sylwestra 
Zabielnego. 
 
 Radny Roman Letki powiedział, że na poprzedniej sesji zapytał o możliwość 
wydłużenia pracy Wydziału Komunikacji i chciałby uzyskać informacje w tym temacie. 
 
 Starosta Namysłowski Michał Ilnicki poprosił Sekretarz Powiatu o udzielenie 
informacji. 
 
 Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że nie planuje się wydłużenia godzin 
pracy wydziału z uwagi na niewystarczający stan zatrudnienia, który pozwoliłby na 
wprowadzenie systemu zmianowego. Ponadto od lat odnotowuje się największą ilość 
interesantów w godzinach porannych tj. w godzinach urzędowania i nie bez znaczenia jest 
również fakt, iż kasa Banku Spółdzielczego, mieszcząca się na parterze urzędu, w którym 
interesanci dokonują opłat, jest czynna codziennie tylko do godz. 1430. 
 
 Radny Roman Letki poprosił o odpowiedź na piśmie – załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 Radny Marcin Piekarek powiedział, że kanalizacja na ulicy Grunwaldzkiej została 
wymieniona i chciałby wiedzieć na jakim etapie są prace nad projektem drogi. 
 
 Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że został ogłoszony przetarg na 
wykonanie dokumentacji na ul. Grunwaldzką. 
 

Radny Marcin Piekarek zapytał, kiedy będzie remont ul Grunwaldzkiej. 
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Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że jeżeli w tym roku uda się 
wykonać dokumentację na ul. Grunwaldzką to w przyszłym roku rozpoczną się na niej prace. 
 
Ad 6a) 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, ze sprawozdanie roczne 
z wykonania budżetu za rok 2014 – załącznik nr 5 do protokołu oraz sprawozdanie 
finansowe – załącznik nr 6 do protokołu, Zarząd Powiatu przekazał Radzie Powiatu  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Oba sprawozdania były przedmiotem posiedzenia 
wszystkich Komisji, a sprawozdanie roczne podlegało również opinii Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił Skarbnik Powiatu 
Katarzynę Parzonkę o przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2014 r.  
 

Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka przedstawiła Uchwałę nr 164/2015 z dnia  
22 kwietnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok, mówiąc, że powyższa 
opinia jest pozytywna – załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił o opinie Przewodniczących 
Komisji stałych nt. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 
finansowego za 2014 rok. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna 
jednogłośna. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskiej i Ochrony Środowiska 
Jerzy Szubert powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna jednogłośna.  
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 
Masiowski powiedział, że powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił o zadawanie pytań. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik 
poddał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania 
budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 

oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer VIII/54/2015 – załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu odczytał podjętą uchwałę. 
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Ad 6b) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Romana Półrolniczaka o przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Powiatu 
Namysłowskiego w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za 2015 rok wraz z załącznikami. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Półrolniczak przedstawił uchwałę  
nr 5/1/2015 Komisji Rewizyjnej Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie 
opinii o wykonaniu budżetu powiatu za 2014 rok i wniosku o udzielanie absolutorium 
Zarządowi Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 9 do protokołu. 

 
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Półrolniczak powiedział, że 

uchwała nr 263/2015 z dnia 03 czerwca 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Namysłowskiego  
o udzielanie absolutorium za 2014 rok została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową – załącznik nr 10 do protokołu, dodając, że treść uchwały jest do 
wglądu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił o zadawanie pytań. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik 
poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu  
z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok pod głosowanie – załącznik nr 11 do 
protokołu. 

 
Uchwała w sprawie  udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu 

wykonania budżetu powiatu za 2014 została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
VIII/55/2015 – załącznik nr 12 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał podjętą uchwałę. 
 
Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że obecny Zarząd Powiatu nie 

realizował budżetu za ubiegły rok, ale jako radny miał minimalny wpływ na niego, mimo 
wielu sprzeciwom. Podziękował naczelnikom starostwa, a szczególne podziękowania  
w imieniu radnych złożył Skarbnik Powiatu Katarzynie Parzonka. 

 
Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński na ręce Starosty Namysłowskiego złożył 

gratulacje odnośnie uzyskania absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu 
powiatu za 2014 rok. Szczególne podziękowania złożył Skarbnik Powiatu Katarzynie 
Parzonka i pracownikom wydziału finansowego za profesjonalizm w wykonywaniu swoich 
obowiązków, ponadto podziękował radnym i wszystkim pracownikom urzędu  
z którymi współpracował w roku ubiegłym. 
 
Ad 7a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r. – 
załącznik nr 13 do protokołu. 
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W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  
w 2015 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VIII/56/2015 – załącznik nr 14 
do protokołu. 
 
Ad 7b) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków  
w 2015 r. – załącznik nr 15 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2015 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VIII/57/2015 – 
załącznik nr 16 do protokołu. 

 
Ad 7c) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Rychnowie w 2015 r. – załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 Radny Adam Maciąg zapytał na jaką kwotę opiewa proponowana dotacja. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał powyższy projekt uchwały. 
 
Radny Roman Letki zapytał o całkowitą kwotę zakupu motopompy. 
 
Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że całkowity zakup nowej 

motopompy wynosi ok. 30.000 zł. 
  

 W związku z tym, że innych pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 
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Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Rychnowie w 2015 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VIII/58/2015 – 
załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad 7d) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kowalowicach – załącznik nr 19 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kowalowicach została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer VIII/67/2015 – załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad 7e) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała 
Archanioła w Michalicach – załącznik nr 21 do protokołu. 

 
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 

Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. 
Michała Archanioła w Michalicach została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
VIII/59/2015 – załącznik nr 22 do protokołu. 
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Ad 7f) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Smogorzowie – załącznik nr 23 do protokołu. 

 
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 

Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Smogorzowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VIII/60/2015 – 
załącznik nr 24 do protokołu. 

 
Ad 7g) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Ligocie Książęcej – załącznik nr 25 do protokołu. 

 
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 

Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ligocie Książęcej została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer VIII/61/2015 – załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Ad 7h) 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Przeczowie (kościół filialny w Krasowicach) – załącznik nr 27 do 
protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 
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Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 
Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie (kościół filialny w Krasowicach) została 
podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VIII/62/2015 – załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Ad 7i) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Przeczowie (kościół filialny w Smarchowicach Śląskich – załącznik 
nr 29 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie (kościół filialny w Smarchowicach 
Śląskich została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VIII/63/2015 – załącznik nr 30 do 
protokołu. 
 
Ad 7j) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Rychnowie – załącznik nr 31 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Rychnowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VIII/64/2015 – 
załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 



 10

Ad 7k) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich 
Świętych w Głuszynie – załącznik nr 33 do protokołu. 
 
 Radny Adam Maciąg zapytał dlaczego tak niska dotacja jest udzielana dla Parafii  
w Głuszynie. 
 
 Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że środki te będą wykorzystane na 
wykonanie dokumentacji projektowej. 
 
 Radny Stanisław Wojtasik w imieniu swoim i swojej Parafii oraz wszystkich 
beneficjentów którzy mają świątynie na swoim terenie, podziękował Staroście, zarządowi 
powiatu i radnym za udzielone wsparcie. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zwrócił się z pytaniem do skarbnik powiatu, czy 
kiedykolwiek rada powiatu udzielała dotacji jakiejkolwiek parafii na wykonanie 
dokumentacji. 
 
 Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka powiedziała, że nie pamięta aby był taki 
przypadek, jak również nie pamięta aby którakolwiek parafia złożyła wniosek na wykonanie 
dokumentacji projektowej, dodając, że jest to zgodne z prawem. 
 

 W związku z tym, że innych pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich 
Świętych w Głuszynie została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VIII/65/2015 – 
załącznik nr 34 do protokołu. 
 
Ad 7l) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie w sprawie przekazania środków finansowych Państwowej Straży 
Pożarnej w 2015 roku – załącznik nr 35 do protokołu. 

 
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 

Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
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Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie w sprawie przekazania środków finansowych Państwowej 
Straży Pożarnej w 2015 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VIII/66/2015 
– załącznik nr 36 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że każda Parafia, która 
złożyła wniosek o udzielenie dotację takie wsparcie otrzymała. 
 
Ad 8) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że sprawozdanie  
z działalności Powiatowego Inspektora Weterynarii za rok 2014 – załącznik nr 37 do 
protokołu, było omawiane na komisjach. Następnie poprosił o zadawanie pytań. Pytań nie 
było.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił Przewodniczącego Komisji 
ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii. 
 
 Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Jerzy Szubert powiedział, z opinia komisji jest pozytywna. 
 
 Radni pozytywnie jednogłośnie przyjęli powyższe sprawozdanie. 
 
Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że informacja  
z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie 
namysłowskim za rok 2014 – załącznik nr 38 do protokołu, była omawiana na komisjach. 
Następnie poprosił o zadawanie pytań. Pytań nie było.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku  
i Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  
o przedstawienie opinii. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Jerzy Szubert powiedział, z opinia komisji jest pozytywna. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia jest pozytywna 
jednogłośna. 
  
 Radni przyjęli powyższe informacje. 
 
Ad 10) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że informacja  
o funkcjonowaniu oświaty i realizacji projektów unijnych w roku szkoln ym 2014/2015 – 
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załącznik nr 39 do protokołu, była omawiana na komisjach. Następnie poprosił o zadawanie 
pytań. Pytań nie było.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku  
o przedstawienie opinii. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia jest pozytywna 
jednogłośna. 
  
 Radni przyjęli powyższe informacje. 
 
Ad 11) 
 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych nie było. 
 
Ad 12) 
 

Wniosków i spraw różnych nie było. 
 
Ad 13) 
 

Informacji Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji nie było. 
 
Ad 14) 
 

 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął VIII posiedzenie 
Rady Powiatu Namysłowskiego. 
 
 
 
 

VIII Sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1143. 
 

 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu 

     
         Sławomir Gradzik 
 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

                                      Sławomir Gradzik 
 

Protokolant:  
Monika Duraj……………  


