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PROTOKÓŁ NR XIII/2016 
Z XI SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 27 STYCZNIA 2016 R. 
DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 

 
 

*** 
Obrady XIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1300. 
 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Ślubowanie radnej, Pani Bronisławy Mela. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych.  
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Powiatu Namysłowskiego, 
b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 

roku, 
c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku. 

8. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia za 2015 r. oraz kontrakt na 2016 rok. Kształtowanie polityki 
spółki NCZ w 2016 r.. 

9. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Namysłowie za rok 2015 i inf. bieżąca. 

10. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku w 2015 r. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i sprawy różne. 
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
14. Zakończenie sesji. 

 
Ad 1)  
 

Otwarcia XIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Sławomir Gradzik. 
 Przywitał Wicestarostę Namysłowskiego Bartłomieja Stawiarskiego, radnych, 
Sekretarz Powiatu Alinę Białas, Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniewa Juzaka, Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia 
Krzysztofa Kuchczyńskigo, dyrektorów szkół, kierowników jednostek organizacyjnych, 
służb, inspekcji, przedstawicieli organizacji politycznych, społecznych i zawodowych oraz 
pozostałe osoby przybyłe na sesję.  

 
Radni i pozostałe osoby przybyłe na sesję minutą ciszy uczciły pamięć o zmarłym 

Staroście Namysłowskim Michale Ilnickim. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przypomniał, iż na sali jest księga 

kondolencyjna do której można się wpisać. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik na podstawie listy obecności, 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 16 
radnych – w tym radna bez złożenia ślubowania). 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 za chwilę odbędzie 
się ślubowanie radnej Bronisławy Meli, dodając, że przyrzeczenie może być złożone  
z dodaniem słów „tak mi dopomóż Bóg”, a następnie odczytał rotę ślubowania: 
 
„Uroczyście ślubuj ę 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.” 

 
Radna Bronisława Mela złożyła ślubowanie z dodaniem słów „tak mi dopomóż Bóg”. 

 
Ad 3) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są propozycje zmian co 
do porządku obrad. 
 
 Radny Piotr Lechowicz zaproponował, aby do porządku sesji wprowadzić: 
− nowy projekt uchwały w sprawie rezygnacji Zarządu Powiatu Namysłowskiego – jako p. 4, 
− wybór Starosty Namysłowskiego, jako p. 5, 
− wybór Wicestarosty Namysłowskiego, jako p. 6, 
− wybór Zarządu Powiatu Namysłowskiego, jako p. 7. 
 

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

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Ślubowanie radnej, Pani Bronisławy Mela. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji Zarządu Powiatu Namysłowskiego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Namysłowskiego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Namysłowskiego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Powiatu Namysłowskiego.  
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
9. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
10. Interpelacje i zapytania radnych.  
11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Powiatu Namysłowskiego, 
b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 

roku, 
c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku. 
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12. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia za 2015 r. oraz kontrakt na 2016 rok. Kształtowanie polityki 
spółki NCZ w 2016 r.. 

13. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Namysłowie za rok 2015 i inf. bieżąca. 

14. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku w 2015 r. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
16. Wnioski i sprawy różne. 
17. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
18. Zakończenie sesji. 

 
Ad 4) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił członków Zarządu Powiatu 
o zgłoszenie swojej rezygnacji. Kolejno Piotr Lechowicz, Bartłomiej Stawiarski, Krzysztof 
Żołnowski i Andrzej Michta złożyli rezygnację z członka zarządu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały w sprawie rezygnacji 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego pod głosowanie. Projekt uchwały stanowi załącznik  
nr 3 do protokołu. 
 
 Uchwała w sprawie rezygnacji Zarządu Powiatu Namysłowskiego została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XIII/100/2016 – załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad 5) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że w związku z wyborem Starosty 
Namysłowskiego proponuje powołać komisje skrutacyjną w składzie 3 osobowym. Radni 
jednogłośnie zaakceptowali skład 3 osobowy komisji skrutacyjnej. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zwrócił się do radnych z prośbą  
o zgłaszanie kandydatur do składu komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie tajne 
w sprawie wyboru Starosty Namysłowskiego. 
 

Radny Artur Masiowski zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Wojtasika. Radny 
wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach komisji skrutacyjnej. 
 

Radny Artur Masiowski zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Próchnickiego. 
Radny wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach komisji skrutacyjnej. 
 

Radny Artur Masiowski zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Szuberta. Radny wyraził 
zgodę na uczestniczenie w pracach komisji skrutacyjnej. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zgłosił kandydaturę radnego Marcina Piekarka. 

Radny wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach komisji skrutacyjnej. 
 

W związku z wcześniej przegłosowanym 3 osobowym składem komisji skrutacyjnej 
radny Jerzy Szubert wycofał swoją kandydaturę z uczestnictwa w pracach komisji 
skrutacyjnej. 
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Przewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o przegłosowanie składu komisji 
skrutacyjnej. 
 

W wyniku głosowania radni jednogłośnie zamknęli listę kandydatów powołując komisję 
skrutacyjną w składzie: 

1. Stanisław Wojtasik 
2. Wojciech Próchnicki 
3. Marcin Piekarek 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił komisję skrutacyjną o ukonstytuowanie się  

i wybranie przewodniczącego Komisji.  
 
Komisja skrutacyjna ze swego grona wybrała radnego Stanisława Wojtasika na 

przewodniczącego komisji. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatur na starostę powiatu 
namysłowskiego, przypominając jednocześnie o konieczności uzasadnienia zgłaszanej 
kandydatury. 

 
Radny Piotr Lechowicz w imieniu PSL i WO zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja 

Michty na stanowisko Starosty Namysłowskiego. Powiedział, że Pan Michta jest radnym od 
powstania Powiatu Namysłowskiego czyli już 5 kadencji i dwukrotnie pełnił funkcje 
Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego. Pan Michta z wykształcenia jest 
historykiem jak również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania 
jednostkami gospodarczymi Uniwersytetu Wrocławskiego. Pan Lechowicz dodał, że Pan 
Michta jest człowiekiem dialogu, kompromisu i współpracy, dlatego też uważa, że jego cechy 
przełożą się na dobre funkcjonowanie jednostki i dobrą współpracę z innymi podmiotami.  

 
Radny Andrzej Michta wyraził zgodę na kandydowanie na starostę powiatu 

namysłowskiego. 
 
W związku z tym, że innych propozycji nie było Przewodniczący Rady Powiatu 

ogłosił 5 minut przerwy w celu przygotowania kart do głosowania przez komisję skrutacyjną. 
 
Po przerwie stan radnych 16. 

 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik przypomniał radnym  

§ 30 Statutu Powiatu Namysłowskiego dotyczący przeprowadzenia głosowania tajnego. 
 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru starosty 
powiatu namysłowskiego, wyczytując radnych z listy obecności.  

 
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie stan radnych 16. 

 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik odczytał protokół  

z przeprowadzenia głosowania tajnego na starostę powiatu namysłowskiego i poinformował, 
że radny Andrzej Michta uzyskał 16 głosów „za” i został wybrany na Starostę Powiatu 
Namysłowskiego – uchwała nr XIII/101/2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Protokół i karty do głosowania z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowią załącznik 
nr 6 do protokołu. 

 
Starosta Namysłowski Andrzej Michta podziękował za wybór, mówiąc, że zaszczytem 

jest być następcą wybitnych samorządowców: Adama Maciąga, Andrzeja Spóra, Juliana 
Kruszyńskiego i nieodżałowanej pamięci Michała Ilnickiego. Poza zaszczytem to jednak 
przede wszystkim zobowiązanie do ciężkiej pracy dla dobra społeczności samorządowej 
naszego powiatu. Pan Michta dodał, że z jednomyślnej woli radnych został liderem 
wspólnoty, która nie będzie funkcjonować bez współpracowników i bez zespołu. Zwrócił się 
do radnych koalicyjnych o pomoc, deklarując tym samym konstruktywną współpracę  
z opozycją. Starost Namysłowski zwrócił się następnie do pracowników Starostwa 
Powiatowego mówiąc, że tworzą oni dobry, profesjonalny zespół i zasługują na dobrego  
i sprawiedliwego szefa, dodając, że dołoży wszelkich starań aby tak było. 
 
Ad 6) 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę Namysłowskiego o wskazanie 

kandydatury na wicestarostę powiatu namysłowskiego. 
 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta zgłosił kandydaturę radnego Bartłomieja 
Stawiarskiego.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnego Bartłomieja Stawiarskiego  
z zapytaniem czy wyraża zgodę na kandydowanie na wicestarostę powiatu namysłowskiego. 
Radny B. Stawiarski wyraził zgodę. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych czy skład komisji skrutacyjnej może 

pozostać taki sam. 
 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minut przerwy w celu przygotowania kart do 

głosowania przez komisję skrutacyjną. 
 
Po przerwie stan radnych 16. 

  
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru wicestarosty 

powiatu namysłowskiego, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.  
 
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie stan radnych 16. 

 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik odczytał protokół  

z przeprowadzenia głosowania tajnego na wicestarostę powiatu namysłowskiego  
i poinformował, że radny Bartłomiej Stawiarski uzyskał 12 głosów „za” i został wybrany na 
Wicestarostę Powiatu Namysłowskiego – uchwała nr XIII/102/2016 stanowi załącznik nr 7 
do protokołu. Protokół i karty do głosowania z przeprowadzonego głosowania tajnego 
stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
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Ad 7) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że kolejnym wyborem 
będzie wybór zarządu powiatu namysłowskiego, pytając jednocześnie czy skład komisji 
skrutacyjnej może pozostać ten sam. Radni nie wnieśli sprzeciwu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę Namysłowskiego Andrzeja Michtę  
o wskazanie kandydatur na członków zarządu  powiatu namysłowskiego. 

 
Starosta Namysłowski na członków zarządu powiatu wskazał: 

1. radnego Krzysztofa Żołnowskiego. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
2. radnego Piotra Lechowicza. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
3. radnego Artura Masiowskiego. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minut przerwy w celu przygotowania kart do 

głosowania przez komisję skrutacyjną. 
 
Po przerwie stan radnych 16. 

  
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru członków 

zarządu powiatu namysłowskiego, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.  
 
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie stan radnych 16. 

 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik odczytał protokół  

z przeprowadzenia głosowania tajnego na członków zarządu powiatu namysłowskiego  
i poinformował, że Krzysztof Żołnowski uzyskał 13 głosów „za”, Piotr Lechowicz uzyskał 14 
głosów „za”, Artur Masiowski uzyskał 13 głosów „za” i zostali wybrani na członków Zarządu 
Powiatu Namysłowskiego – uchwała nr XIII/103/2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Protokół i karty do głosowania z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowią załącznik 
nr 10 do protokołu. 
 
Ad 8) 
 

W związku z tym, że do momentu rozpoczęcia sesji nie wniesiono do protokołu 
żadnych uwag, Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt protokołu z XII sesji Rady 
Powiatu Namysłowskiego pod głosowanie. 
 
 Protokół z XII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 9) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
informacji Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami – załącznik nr 11 
do protokołu. 
 
 Pytań nie było, informacja została przyjęta przez radnych. 
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Ad 10) 
 

Interpelacji i zapytań radnych nie było. 
 
Ad 11a) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Powiatu 
Namysłowskiego – załącznik nr 12 do protokołu. Dodał, że projekt uchwały został 
zmieniony poprzez uwagi wniesione na komisjach, a zmiana dotyczy dopisania po § 3 zdania 
„Nie obniża się diety w przypadku, gdy w tym samym czasie radny, nieetatowy członek 
Zarządu Powiatu brał udział w pracach innego organu Rady Powiatu z powodu zbieżności 
terminów obrad lub został delegowany przez Przewodniczącego Rady Powiatu do wykonania 
innych zadań, albo do odbycia szkolenia radnych” – załącznik nr 13 do protokołu. 

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

przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Jerzy Szubert powiedział, że niniejszy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że niniejszy projekt uchwały 
został zaopiniowany pozytywnie. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 
Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Powiatu 
Namysłowskiego została podjęta 15 głosami za i 1 głosem wstrzymującym i nadano jej 
numer XIII/104/2016 – załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad 11b) 
 
 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 2016 roku – 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 zaopiniowany pozytywnie, 
jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2016 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XIII/105/2016 – 
załącznik nr 16 do protokołu. 

 
Ad 11c) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 
roku – załącznik nr 17 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 zaopiniowany pozytywnie, 
jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  
w 2016 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XIII/105/2016 – załącznik  
nr 18 do protokołu. 
 
Ad 12) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
informacji Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia za 2015 r. oraz kontrakt na 2016 rok. Kształtowanie polityki spółki 
NCZ w 2016 r. – załącznik nr 19 do protokołu. 
 Przewodniczący Rady Powiatu przywitał Panie ze Stowarzyszenia Opieki 
Długoterminowej, Elżbietę Wierzchołowską i Wioletę Słoniewską.  
 
 Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Krzysztof Kuchczyński poprosił  
o wysłuchanie Pań ze Stowarzyszenia Opieki Długoterminowej a ewentualne pytania dot. 
materiału prosi o zadawanie później.  
 
 Przewodnicząca Stowarzyszenia Opieki Długoterminowej Pani Wioleta Słoniewska 
powiedziała, że Stowarzyszenie działa od 2010 roku, swoją działalność opiera na 
inicjatywach i pracy społecznej członków. Celem Stowarzyszenia jest poprawa jakości 
świadczonych usług oraz komfortu pobytu pacjentów na oddziałach szpitalnych. Pani 
Słoniewska powiedziała, że wpływy do Stowarzyszenia są dobrowolne, przez przekazanie 1% 
podatku oraz poprzez zbiórki publiczne. Przez okres funkcjonowania trzykrotnie 
zorganizowano kiermasz Bożonarodzeniowy, w którego przygotowanie zaangażowani byli 
uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W 2015 roku Stowarzyszenie 
na rzecz NCZ S.A. przekazało darowizny rzeczowe na kwotę 87.453,81 zł. i były to: 
pampersy, szafki przyłóżkowe, materace, poduszki, pościel, piżamy, koce, taborety i ssaki 
elektryczne. Przewodnicząca Stowarzyszenia poinformowała, że ze zbiórek publicznych  
w latach 2014 i 2015 r. pozyskano kwotę 3.764,51 zł., natomiast z 1% w roku 2014 uzyskano 
kwotę 15.136 zł. Na koniec Pani Słoniewska rozdała uczestnikom sesji ulotki dot. przekazania 
na Stowarzyszenie 1% prosząc jednocześnie o dobrowolne wpłaty.   
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 W związku z tym, że pytań nie było do materiału dot. informacji Namysłowskiego 
Centrum Zdrowia, informacja ta została przyjęta przez radnych. 
 
Ad 13) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
sprawozdania z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie za 
rok 2015 i inf. bieżąca – załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 Radny Adam Maciąg zwrócił się z pytaniem do Skarbnik Powiatu o kwoty subwencji 
jakie Powiat Namysłowski będzie musiał zwrócić po kontroli i jakie były tego przyczyny. 
 
 Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka poinformowała, że Powiat Namysłowski jest 
po dwóch kontrolach i w wyniku I kontroli należy zwrócić ok. 492.000 zł. subwencji, 
natomiast II kontrola wykazała ok. 1.300.000 zł. do zwrotu. Przyczyną zwrotu dotacji były 
błędy popełniane przez sprawozdawców SIO prowadzone przez placówki oświatowe na dzień 
30 września, z którego dane są podstawą do naliczenia subwencji oświatowej. Pani Skarbnik 
dodała, że błędy były różnego rodzaju, ale najistotniejszym, wpływającym na zwrot dotacji 
była niewłaściwie naliczana ilość wychowanków, który to błąd był popełniany w wielu 
placówkach. 
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta poprosił Skarbnik Powiatu o przekazanie 
informacji o wysokości dotacji do zwrotu i za jaki okres ten zwrot nastąpi. 
 

Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka poinformowała, że I kontrola dotyczyła 
subwencji przekazanej powiatowi na rok 2010, przyznawanej na podstawie sprawozdania 
naliczonego w roku 2009. Zakończyła się kontrola sprawozdania sporządzanego w 2010 r., 
który stanowił podstawę naliczania subwencji w 2011 r., a obecnie trwa III kontrola,  
a prawdopodobnie Urząd Kontroli Skarbowej będzie kontrolował  5 lat wstecz, ponieważ tak 
może. 
 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że problem ten nie dotyczy tylko 
Powiatu Namysłowskiego, a jest to problem ogólnopolski. 

 
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu 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 niniejszy materiał został 
zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. 
 
 Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Namysłowie za rok 2015 i inf. bieżąca zostały przyjęte przez radnych. 
 
Ad 14) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
sprawozdania Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku w 2015 r. – załącznik nr 21 do protokołu. 
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W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia Spraw Społecznych Bezpieczeństwa  
i Porządku.  
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że niniejszy materiał został 
zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. 
 
 Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku w 2015 r. zostało przyjęte. 
 
Ad 15) 
 
 Interpelacji i zapytań radnych nie było. 
 
Ad 16) 
 
 Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie Jolanta Wilczyńska 
poinformowała, że w dniu dzisiejszym podpisano trzecią umowę partnerską z trzecią wyższą 
uczelnią – Uniwersytetem Wrocławskim z wydziałem nauk społecznych, który objął patronat 
nad klasami historyczno – społecznymi. Pani Wilczyńska dodała, że patronatem zostali 
również objęci przez Politechnikę Opolską i Wyższą Szkołę Filologiczną i ma nadzieje, że 
współpraca ta przełoży się na wyniki maturalne i wyniki z olimpiad i konkursów. 
 
Ad 17) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił sprawozdanie  
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w powiecie namysłowskim za 2015 r. – załącznik nr 22 do protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił podziękowania 
Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie wraz z podopiecznymi  
i pracownikami Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku – 
załącznik nr 23 do protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił sprawozdanie Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, bezpieczeństwa i Porządku za 2015 
rok – załącznik nr 24 do protokołu. 

 
*  *  * 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił sprawozdanie Komisji 
ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska za 2015 rok – załącznik  
nr 25 do protokołu. 

 
*  *  * 
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Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił sprawozdanie z pracy 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu za 2015r. – załącznik  
nr 26 do protokołu. 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił sprawozdanie z pracy 
Komisji Rewizyjnej za rok 2015 – załącznik nr 27 do protokołu. 
 

*  *  * 
 
 Radny Marcin Piekarek zapytał czy wiadomo już jaka jest ostateczna lista projektów 
jakie Powiat Namysłowski składał do tzw. „schetynówek”, zakwalifikowanych do 
dofinansowania. 
 
 Wicestarosta Namysłowski Bartłomiej Stawiarski powiedział, że nie posiada żadnych 
dodatkowych informacji niż te które przekazał na poprzedniej sesji na temat ostatecznej  
i zatwierdzonej listy projektów przyjętych do realizacji z tzw. „schetynówek”. 
 
Ad 18) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gardzik, radnemu Stanisławowi Wojtasik 
złożył kondolencje z powodu śmierci matki. 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XIII posiedzenie 

Rady Powiatu Namysłowskiego informując że kolejna sesja odbędzie się 17 lutego 2016 r. 
  
 
XIII Sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1450. 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu 

Sławomir Gradzik  

 Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                  Sławomir Gradzik 
 
 

 

Protokołowała Anna Pacyniak…………………….. 

 

Protokół sporządziła Monika Duraj………………… 


