PROTOKÓŁ NR XVII/2016
Z XVII SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
Z DNIA 25 MAJA 2016 R.
DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO)

***
Obrady XVII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1300.
Otwarcia XVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady
Powiatu Sławomir Gradzik.
Przywitał, Starostę Namysłowskiego Andrzeja Michtę, Skarbnik Powiatu Katarzynę
Parzonkę, Sekretarz Powiatu Alinę Białas, Posła na Sejm RP Bartłomieja Stawiarskiego,
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie Zbigniewa Juzaka, Prezesa
Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Krzysztofa Kuchczyńskiego, 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.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta zwrócił uwagę, że na początku sesji nie została
wypowiedziana formuła „otwieram sesję Rady Powiatu Namysłowskiego”.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik wypowiedział słowa „otwieram
XVII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego” i ponownie stwierdził prawomocność obrad.
Ad 2)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił propozycję zmian do
porządku obrad:
− po p. 6 wprowadza się p. dotyczący wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego (p.7),
− następnie wprowadza się projekt uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego (p. 8)
− następnie wprowadza się projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu Namysłowskiego (p.9),
− w bloku uchwał jako podpunkt c wprowadza się projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr II/14/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji d/s Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska,
− jako podpunkt d – wprowadza się projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr II/15/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie
powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa
i Porządku,
− jako podpunkt e – wprowadza się projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie
powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu,
− jako podpunkt f – wprowadza się projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
realizację w partnerstwie projektu pn. „W lepszy start II”,
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− jako podpunkt g – wprowadza się projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
realizację w partnerstwie projektu pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie
Namysłowskim”.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że zmian jest bardzo dużo i zasadnym by
było, aby każdy radny otrzymał propozycje zmian na piśmie, by wiedział nad czy będzie
procedować.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik ogłosił 5 minut przerwy w celu
dostarczenia radnym propozycji zmian do porządku obrad na piśmie.
Po przerwie. Stan radnych 17.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że do zmian w porządku obrad zostały
dołączone projekty uchwał, ale nie rozumie dlaczego projekt uchwały dotyczący odwołania
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu nie ma uzasadnienia, a następnie zapytał czy Pan
Mariusz Jabłoński złożył rezygnacje z funkcji o której mowa wyżej.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że Pan Mariusz
Jabłoński jeszcze nie złożył rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w takiej sytuacji dochodzi do
absurdu, ponieważ przed zmianą porządku obrad Pan Mariusz Jabłoński powinien złożyć
rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie. Stan radnych 17.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta poprosił aby nie wprowadzać do porządku
obrad punktu dotyczącego odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Namysłowskiego oraz projektu uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu Namysłowskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik raz jeszcze przedstawił propozycję
zmian do porządku obrad z uwzględnieniem prośby Starosty Namysłowskiego.
− po p. 6 wprowadza się p. dotyczący wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego (p.7),
− w bloku uchwał jako podpunkt c wprowadza się projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr II/14/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji d/s Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska,
− jako podpunkt d – wprowadza się projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr II/15/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie
powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa
i Porządku,
− jako podpunkt e – wprowadza się projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie
powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu,
− jako podpunkt f – wprowadza się projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
realizację w partnerstwie projektu pn. „W lepszy start II”,
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− jako podpunkt g – wprowadza się projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
realizację w partnerstwie projektu pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie
Namysłowskim”.
W związku z tym, że innych pytań i propozycji zmian do porządku obrad nie było,
Przewodniczący Rady Powiatu poddał go pod głosowanie.
Porządek obrad został przyjęty 10 głosami za, 6 głosami przeciwnymi i 1 głosem
wstrzymującym i po zmianach wyglądał następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wykonanie budżetu za 2015 rok – absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podjęcie uchwał
w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania
finansowego za 2015 rok,
b) absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu
za rok 2015.
7. wybór Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz
wydatków nimi finansowanych w 2016 roku,
b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku,
c) zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia
29 grudnia 2014 r., w sprawie powołania Komisji d/s Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Ochrony Środowiska,
d) zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia
29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku,
e) zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia
29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego
i Mienia Powiatu,
f) wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pn. „W lepszy start II”,
g) wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pn. „Razem dla lepszej edukacji
w Powiecie Namysłowskim”,
9. Sprawozdanie finansowe Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I kwartał 2016 r.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wnioski i sprawy różne.
12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
13. Zakończenie sesji.
Ad 3)
W związku z tym, że do momentu rozpoczęcia sesji nie wniesiono żadnych uwag,
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt protokołu z XVI sesji Rady Powiatu
Namysłowskiego pod głosowanie.
Protokół z XVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. został
przyjęty jednogłośnie.
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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 Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że dwa miesiące temu usłyszał, że na
tamten czas zabrakło środków na wszystkie wnioski o dofinansowanie zabytków jakie zostały
złożone. Następnie zwrócił się z pytaniem do Starosty Namysłowskiego czy coś się zmieniło
w powyższej kwestii.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że na chwile obecną nie zmieniło
się nic, jeżeli chodzi o dofinansowanie zabytków, ponieważ nie został jeszcze zrealizowany
przetarg dotyczący sprzedaży gruntów w Wilkowie, dodając, że odbędzie się on
15 czerwca br.
Radny Roman Letki powiedział, że otrzymał pismo od Starosty Namysłowskiego dot.
niskiego tonażu dróg na terenie Gminy Pokój. Zapytał czy drogi i mosty na terenie gminy
będą remontowane, aby samochody o większym tonażu mogły poruszać się po drogach
gminnych.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że są to zaniedbania wieloletnie,
a Powiat ma do zrealizowania bardzo dużo innych inwestycji i na chwilę obecną nie ma
możliwości finansowych na tak kosztowne inwestycje drogowe.
Radny Roman Letki powiedział, że może udałoby się wyremontować chociażby jeden
mostek by mona było większym tonażem dojechać do mieszkańców gminy Pokój,
a szczególnie do miejscowości tj. Fałkowice, Domaradz.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że mostek w miejscowości
Pieczyska na terenie Gminy Pokój będzie remontowany. Następnie przypomniał o zwrocie
subwencji odnośnie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, która za rok 2013 wynosi ok.
2 mln. zł.
Radny Roman Letki powiedział, że remont mostku w miejscowości Pieczyska nie
poprawi sytuacji i do mieszkańców gm. Pokój nadal nie będą mogły dojechać samochody
o dużym tonażu.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że być może, samochody takie
będą mogły uzyskać zgodę na przejazd ponadnormatywny.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przywitał przybyłych na sesję radną
sejmiku Województwa Opolskiego Jolantę Wilczyńską oraz zastępcę Burmistrza Namysłowa
Artura Włodarczyka.
Ad 6a)
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Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu za rok 2015 oraz sprawozdanie finansowe, Zarząd Powiatu przekazał
Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Oba sprawozdania były przedmiotem
posiedzenia wszystkich Komisji, a sprawozdanie roczne podlegało również opinii
Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka przedstawiła uchwałę nr 138/2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu powiatu za 2015 r., reasumując, że opinia ta jest pozytywna.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosi Przewodniczących Komisji
stałycho przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku – Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska –
Jerzy Szubert powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu –
Bronisława Mela powiedziała, że opinia Komisji jest pozytywna.
Radny Krzysztof Szyndlatrewicz zwrócił uwagę, że na Komisji Finansów, Rozwoju
Gospodarczego i Mienia Powiatu nie było opinii pozytywnej, ponieważ były 3 głosy za
i 3 głosy przeciwne.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik raz jeszcze poprosił
Przewodniczącą Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu – Bronisławę
Mela o przedstawienie opinii.
Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu –
Bronisława Mela przeprosiła, mówiąc, że było tak jak twierdzi radny Szyndlarewicz. Na
komisji było 6 osób, z czego 3 osoby zagłosowały za i 3 przeciwko.
Radny Adam Maciąg w imieniu radnych opozycyjnych powiedział, że będą głosować
przeciwko, ponieważ na etapie tworzenia budżetu nie uwzględniono wniosków opozycji,
które dla obu stron były ważne. Radny dodał, że ma na dzieję, iż w tym roku przy tworzeniu
budżetu będzie inaczej.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że jest to sprawozdanie
z wykonania budżetu, a ramy budżetu na 2015 rok zostały nakreślone przez partię rządząca
w poprzedniej kadencji czyli przez obecną opozycję, a obecny Zarząd Powiatu zmienił tylko
jego część. Starosta Namysłowski dodał, że rozumie zachowanie opozycji, która ma prawo
zagłosować przeciw, ponieważ takie prawo, mówiąc, że tylko przy styku kadencji wszyscy
radni głosują jednogłośnie za udzieleniem absolutorium.
Radny Adam Maciąg powiedział, że wynik głosowania nad sprawozdaniem
finansowym jest podstawą do głosowania nad udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium.
Radny dodał, że jeżeli Starosta Namysłowski zmieni się pod względem wspólnego tworzenia
budżetu, to będzie wdzięczny.
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Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz
sprawozdania finansowego za 2015 rok – załącznik nr 5 do protokołu.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok została podjęta 11 głosami za, 5 głosami
przeciwnymi i 1 głosem wstrzymującym. Nadano jej numer XVII/133/2016 – załącznik nr 6
do protokołu.
Ad 6b)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Półrolniczak przedstawił uchwałę
nr 13/2/2016 Komisji Rewizyjnej Powiatu Namysłowskiego w sprawie opinii o wykonaniu
budżetu za 2015 rok wraz z załącznikami, mówiąc, że uchwala ta w głosowaniu jawnym
została podjęta przy 4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym. Uchwała wraz z załącznikami
stanowi kolejno załącznik nr 7,8 i 9 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Półrolniczak przedstawił uchwałę
nr 187/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2015 rok z tytułu wykonania
budżetu powiatu za rok 2015, mówiąc, że opinia ta jest pozytywna. Uchwała ta stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał, czy są pytania?
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania
budżetu powiatu za rok 2015 – załącznik nr 11 do protokołu.
Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania
budżetu powiatu za rok 2015 została podjęta 11 głosami za, 5 głosami przeciwnymi
i 1 głosem wstrzymującym. Nadano jej numer XVII/134/2016 – załącznik nr 12 do
protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik pogratulował Staroście
Namysłowskiemu Andrzejowi Michcie, Zarządowi Powiatu Namysłowskiego oraz Skarbnik
Powiatu Katarzynie Parzonce za udzielone absolutorium.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta podziękował radnym za udzielone
absolutorium, podziękował Skarbnik Powiatu Katarzynie Parzonce i całemu wydziałowi
finansowemu za pracę, a następnie wymienił skład poprzedniego Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie. Stan radnych 15. Brak radnego Mariusza Jabłońskiego i Krzysztofa
Żołnowskiego.
Ad 7)
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że w związku z wyborem Wicestarosty
Namysłowskiego proponuje powołać komisje skrutacyjną w składzie 3 osobowym
lub 5 osobowym.
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Radny Krzysztof Szyndlarewicz zaproponował powołać komisję skrutacyjną
w składzie 3 osobowym.
Radni jednogłośnie zaakceptowali 3 osobowy skład 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 wicestarosty Powiatu Namysłowskiego.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zgłosił kandydaturę radnego Marcina Piekarka.
Radny wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach komisji skrutacyjnej.
Radny Andrzej Michta zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Wojtasika. Radny
wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach komisji skrutacyjnej.
Radny Marcin Piekarek zgłosił kandydaturę radnego Bogusława Bzowskiego. Radny
wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach komisji skrutacyjnej.
W związku z tym, że innych propozycji nie było Przewodniczący Rady Powiatu
poprosił radnych o przegłosowanie zamknięcia listy kandydatur do składu komisji
skrutacyjnej.
Radni jednogłośnie przegłosowali zamknięcie listy kandydatur do składu komisji
skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o przegłosowanie składu komisji
skrutacyjnej.
W wyniku głosowania radni jednogłośnie powołali komisję skrutacyjną w składzie:
1. Marcin Piekarek
2. Stanisław Wojtasik
3. Bogusław Bzowski
Radny Mariusz Jabłoński powrócił na salę narad. Stan radnych 16.
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił komisję skrutacyjną o ukonstytuowanie się
i wybranie przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 2 minuty przerwy.
Po przerwie stan radnych 16.
Komisja skrutacyjna ze swego grona wybrała radnego Stanisława Wojtasika na
przewodniczącego komisji.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił Starostę Namysłowskiego
Andrzeja Michtę o zgłoszenie kandydatury na wicestarostę Powiatu Namysłowskiego.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta na wicestarostę Powiatu Namysłowskiego
wskazał kandydaturę radnego Mariusza Jabłońskiego. Swój wybór uzasadnił tym, iż Pan
Jabłoński posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne i jest absolwentem technikum
rolniczego w Namysłowie. Od 10 lat pracuje w samorządzie, w latach 2006 – 2010 pracował
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w Starostwie Powiatowym w Namysłowie jako rzecznik prasowy Starosty Michała
Ilnickiego, obecnie od 5 lat pełni funkcję szefa Domu Kultury w Wilkowie.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał radnego Mariusza
Jabłońskiego, czy wyraża zgodę kandydować na wicestarostę Powiatu Namysłowskiego.
Radny wyraził zgodę.
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 –
załącznik nr 13 do protokołu.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru wicestarosty
powiatu namysłowskiego, wyczytując radnych z listy obecności.
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie stan radnych 15. Brak radnego Romana Letkiego.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik odczytał protokół
z przeprowadzenia głosowania tajnego na wicestarostę Powiatu Namysłowskiego
i poinformował, że radny Mariusz Jabłoński uzyskał 8 głosów „za” i 8 głosów „przeciw” i nie
został wybrany na Wicestarostę Powiatu Namysłowskiego.
Radca Prawny Wojciech Kucypera zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej o ilość głosów przeciwnych.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik odpowiedział, że głosów
przeciwnych było 8.
Protokół i karty do głosowania z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowią
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad 8a)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu
uchwały w sprawie zmian planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym
rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku – załącznik nr 15 do
protokołu.
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącą Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię.
Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
Bronisława Mela powiedziała, że niniejszy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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Uchwała w sprawie zmian planu dochodów i wydatków gromadzonych na
wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku została podjęta
jednogłośnie i nadano jej numer XVII/135/2016 – załącznik nr 16 do protokołu.
Ad 8b)
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 17 do protokołu.
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącą Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię.
Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
Bronisława Mela powiedziała, że niniejszy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów
i wydatków w 2016 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XVII/136/2016 –
załącznik nr 18 do protokołu.
Ad 8c)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia
29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji d/s Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Ochrony Środowiska – załącznik nr 19 do protokołu.
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczących komisji stałych o opinię.
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.
Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
Bronisława Mela powiedziała, że niniejszy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji d/s Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony Środowiska została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer
XVII/137/2016 – załącznik nr 20 do protokołu.
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Ad 8d)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia
29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku – załącznik nr 21 do protokołu.
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa
i Porządku o opinię.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że niniejszy projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia,
Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta jednogłośnie
i nadano jej numer XVII/138/2016 – załącznik nr 22 do protokołu.
Ad8e)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia
29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego
i Mienia Powiatu – załącznik nr 23 do protokołu.
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa
i Porządku i Przewodniczącą Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
o opinię.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że niniejszy projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
Bronisława Mela powiedziała, że niniejszy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju
Gospodarczego i Mienia Powiatu została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer
XVII/139/2016 – załącznik nr 24 do protokołu.
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Ad 8f)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu
pn. „W lepszy start II” - załącznik nr 25 do protokołu.
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącą Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię.
Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
Bronisława Mela powiedziała, że niniejszy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu
pn. „W lepszy start II” została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XVII/140/2016 –
załącznik nr 26 do protokołu.
Ad 8g)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pn. „Razem
dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” - załącznik nr 27 do protokołu.
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącą Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię.
Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
Bronisława Mela powiedziała, że niniejszy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pn.
„Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” została podjęta jednogłośnie
i nadano jej numer XVII/141/2016 – załącznik nr 28 do protokołu.
Ad 9)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do
sprawozdania finansowego Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I kwartał 2016 r. załącznik nr 29 do protokołu.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia
o wynik finansowy po 4 miesiącach 2016 r.
Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Krzysztof Kuchczyński powiedział, że
spółka działa w roku 2016 na kontrakcie mniejszym o 7% w porównaniu do roku ubiegłego.
Ponadto poinformował, że z zapowiedzi Narodowego Funduszu Zdrowia kontrakt zostanie
przedłużony na kolejne pół roku na tym samym poziomie. Starta za 3 miesiące br wynosi 601 tys. zł., natomiast nadwykonań jest na kwotę 606 tys. zł. i jest to bardzo ważne, ponieważ
pod koniec roku ubiegłego szpital otrzymał 100% kwoty za nadwykonania i sytuacja
w spółce znacznie się poprawiła. Wynik finansowy za 4 miesiące tego roku wyniósł - 744 tys.
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zł., a nadwykonań jest na kwotę 902 tys. zł. i gdyby w tym momencie NFZ wypłaciłby środki
za nadwykonania wynik finansowy w spółce byłby równy 0, ponieważ na kwotę łączną
200 tys. zł. jest nie wykonany kontrakt na oddziale wewnętrznym, urologicznym
i noworodkowym.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, czy Prezes Namysłowskiego Centrum
Zdrowia nie boi się sytuacji w której może zabraknąć środków na wypłaty dla pracowników.
Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Krzysztof Kuchczyński powiedział, że
takie zagrożenie na dzień dzisiejszy występuje, ale sytuacja ta jest monitorowana i ma
nadzieję, że Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za nadwykonania. Następnie Pan
Kuchczyński wyjaśnił intencje wykonywania nadwykonań, powiedział również o strategii
dot. NCZ S.A., która zostanie przedstawiona akcjonariuszom.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że planowane przychody w spółce
wynoszą 17.610.000 zł., natomiast przedstawiony przez Prezesa NCZ S.A. plan kosztów
wynosi 18.243.000 zł. czyli już na etapie planowania jest różnica ok. 600 tys. zł. Zapytał
w jaki sposób Prezes Kuchczyński planuje zbilansować tą różnicę.
Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Krzysztof Kuchczyński powiedział, że
szczegółowej odpowiedzi udzieli radnemu na piśmie.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że rozumie, że Prezes Kuchczyński nie
potrafi wytłumaczyć skąd się wzięła taka rozbieżność już na etapie planowania. Przychody
pozostałe planowane są na poziomie 456 tys. zł., a wykonanie za I kwartał wynosi jedynie
77 tys. zł. co zdecydowanie odbiega od 1/4 planowanych przychodów, a to prowadzi do
sytuacji, że wynik finansowy w spółce będzie się powiększać. Radny dodał, że z danych jakie
otrzymał, wynika, że dalsze prowadzenie spółki w tym modelu doprowadzi do tego, że
w danym roku szpital utraci płynność finansową.
Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Krzysztof Kuchczyński przypomniał, że
pod koniec ubiegłego roku sytuacja spółki była zła, co się później zmieniło z korzyścią dla
szpitala. Trwają prace nad strategią, którą zarząd planuje przedstawić akcjonariuszom i aby
utrzymać szpital pełno profilowy to należy spółkę dokapitalizować, ponieważ środki jakie
szpital otrzymuje z NFZ nie dają możliwości utrzymania go w obecnej formie. Pan Prezes
dodał, że na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy sytuacja szpitala zostanie dokładnie
przedstawiona i akcjonariusze zdecydują, czy utrzymać szpital w obecnej formie
z koniecznością jego dofinansowania czy zrezygnować z prowadzenia kilku oddziałów.
Radny Marcin Piekarek powiedział, że można pozyskać środki z innych działalności
i poszukać oszczędności w kosztach stałych.
Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Krzysztof Kuchczyński powiedział, że
koszty to są płace lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu. Nie ma możliwości, aby np.
na okres 3 miesięcy zwolnić lekarzy i pielęgniarki, ponieważ wygasza się prace na kilku
oddziałach.
Radny Marcin Piekarek powiedział, że na koszty stałe składają się również inne
czynniki, np. prąd, ogrzewanie, usługi i być może tam jest możliwość pozyskania
oszczędności.
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Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Krzysztof Kuchczyński zapewnił że
wszystkie koszty są bardzo dokładnie monitorowane.
Radny Krzysztof Syndlarewicz powiedział, że z przedstawionych dokumentów
wynika, że koszty pracownicze to ok. 30% kosztów stałych, chyba, że materiał jaki otrzymali
radni zawiera błędy. Ponadto rok ubiegły zamknął się stratą w wysokości 700 tys. zł. i nie
uważa, tak jak Prezes Kuchczyński, że był to dobry wynik finansowy.
Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Krzysztof Kuchczyński powiedział, że
rok ubiegły faktycznie zamknął się stratą w wysokości 700 tys. zł. i uważam, że był to dobry
wynik finansowy, ponieważ pierwotny wynik finansowy oscylował w granicach 2 mln. zł.
Następnie Prezes przedstawił kalkulacje przychodów na podstawie punktów, jakie otrzymują
za jednostkę chorobową.
Radny Wojciech Próchnicki opuścił salę narad. Stan radnych 14.
Radny Adam Maciąg powiedział, że rok ubiegły zakończył się startą, więc nie można
powiedzieć, że było dobrze. Czytając prasę to można wysnuć wniosek, że spółka ma realne
zagrożenie finansowe i uważa, że dobrze, że na walne zgromadzenie akcjonariuszy zostanie
wprowadzona strategia, po to by wspólnie znaleźć rozwiązanie dla szpitala.
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącą Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię.
Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
Bronisława Mela powiedziała, że sprawozdanie finansowego Namysłowskiego Centrum
Zdrowia za I kwartał 2016 r. zostało wysłuchane.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał kto jest za przyjęciem
powyższego sprawozdania.
Radca Prawny Wojciech Kucypera powiedział, że sprawozdania finansowego
Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I kwartał 2016 r. nie trzeba przyjmować.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że przyjętym było, że
informacje się przyjmuje, a sprawozdania głosuje, dlatego tez powyższe sprawozdanie zostało
poddane pod głosowanie.
Ad 10)
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.
Ad 11)
Radny Gminy Domaszowice Marian Mikołajczyk powiedział, że w Domaszowicach
jest ośrodek zdrowia, przy którym znajduje się parking w części należący do powiatu
namysłowskiego. Stan parkingu jest zły, ponieważ gdy spadnie deszcz jest błoto co
uniemożliwia dostanie się do ośrodka zdrowia, ponadto ośrodek nie jest przystosowany dla
osób niepełnosprawnych i dla rodzin z dziećmi. Pan Mikołajczyk poprosił, aby w miarę
posiadanych środków doprowadzić parking do stanu użyteczności i w tej sprawie był już
dwukrotnie u Starosty Namysłowskiego. Dodał, że na do Domaszowic przyjechał Naczelnik
Wydziału Krzysztofa Holinej i pozostali właściciele gruntu, którzy wyrazili wolę zrzeczenia
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się swych części na rzecz powiatu. Radny Mikołajczyk powiedział, że przeczytał protokoły
z sesji rady powiatu i nie zauważył aby radny powiatowy z Domaszowic kiedykolwiek
poruszył temat związany z Gminą Domaszowice. Na koniec radny zwrócił uwagę na zły stan
techniczny drogi do Opola, tym bardziej, że przez okres 8 lat wojewodą był mieszkaniec tego
powiatu.
W trakcie wypowiedzi radnego Mikołajczyka na salę obrad wrócił radny Wojciech
Próchnicki. Stan radnych 15.
Z sali narad wyszedł radny Mariusz Jabłoński. Stan radnych 14.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że zostało poruszonych kilka
kwestii, przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych należy do kompetencji
właścicieli budynku natomiast kwestia remontu drogi wojewódzkiej jest w kompetencji
samorządu województwa. Pan Michta powiedział, że nie może się zgodzić z tym, iż na
parkingu przy ośrodku zdrowia w Domaszowicach jest błoto, ponieważ jest on z płyt
betonowych i po opadach deszczu stoi tam po prostu woda. Sytuacja prawna działki pod którą
znajduje się parking jest nieuregulowana i uważa, że to jest główny problem, ale jest taka
wola aby ten parking uporządkować.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że droga wojewódzka Namysłów –
Opole, mimo swojej nazwy nie należy do Wojewody i czynienie zarzutów byłemu
Wojewodzie Opolskiemu jest nie trafne i niesprawiedliwe.
Radny Adam Maciąg potwierdził iż droga wojewódzka Namysłów – Opole jest
w fatalnym stanie, ale ok. półtora miesiąca temu odbyło się spotkanie z Marszałkiem
Województwa i remont tej drogi zaplanowany jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i do
roku 2017 lub 2018 roku droga ta zostanie wyremontowana.
Radny Gminy Domaszowice Albin Chrzanowski powiedział, że należy wspólnie
rozmawiać aby doprowadzić do remontu parkingu przy ośrodku zdrowia w Domaszowicach,
mimo wielu właścicieli gruntu. Obok mieści się komisariat policji i bank spółdzielczy przy
których należycie wykonane są chodniki oraz parkingi, a napewno w Namysłowie przy
budynkach użyteczności publicznej nie ma takiej sytuacji. Pan Chrzanowski wystąpił
z wnioskiem, aby w przyszłorocznym budżecie powiatu zabezpieczyć środki na remont
parkingu przy ośrodku zdrowia, wykonać projekt i pozyskać środki z PFRON – u jako część
dofinansowania.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta odniósł się do Namysłowskiego Centrum
Zdrowia S.A., mówiąc, że tam nie jest utwardzony plac na którym parkują samochody i tam
faktycznie jest błoto po opadach deszczu. Pan Michta powiedział, że również jest radnym
z Gminy Domaszowice i na Zarządzie Powiatu bardzo często poruszany jest temat
Domaszowic, dodając, że Gmina ta nie jest traktowana po macoszemu. Następnie Starosta
odniósł się do bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Domaszowice i planowanych
remontów dróg. Na koniec Starosta powiedział, że w pierwszej kolejności należy uregulować
stan prawny działki znajdującej się pod parkingiem przy ośrodku zdrowia w Domaszowicach.
W trakcie wypowiedzi Starosty Namysłowskiego Radny Mariusz Jabłoński wrócił na
obrady sesji. Stan radnych 15.
Radny Gminy Domaszowice Marian Mikołajczyk powiedział, że nie kwestionuje
innych dróg, a współwłasność działki znajdującej się pod parkingiem przy ośrodku zdrowia
jest problemem do rozwiązania.
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Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że Zarząd Powiatu pochyli się nad
problemem i być może swą część odda Gminie Domaszowice.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy którakolwiek z osób, która jest
współwłaścicielem gruntu czerpie korzyści finansowe, bo jeżeli tak, to uważa, że na niej
spoczywa obowiązek remontu.
Radny Stanisław Wojtasik poprosił, o przekazanie swoim znajomym - absolwentom
Liceum Pedagogicznego w Brzegu, informacji o organizowaniu 70-lecia szkoły.
Radny Marcin Piekarek zapytał, czy są nowe informacje odnośnie dofinansowania
remontu ul. Grunwaldzkiej.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że oficjalna informacja ma zostać
ogłoszona na przełomie czerwca/lipca br. ale prawdopodobnie Powiat otrzyma
dofinansowanie na remont ul. Grunwaldzkiej.
Starosta Michta z okazji Dnia Matki i z okazji zbliżającego się Dnia Samorządowca
złożył życzenia, zapraszając jednocześnie na spotkanie w dniu 3 czerwca br. w Restauracji
STYLOWA.
Ad 12)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił informację
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej odnośnie podjęcia uchwały w sprawie
poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i dziedzictwa
narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach – Opolu” – załącznik nr 30 do protokołu.
* * *
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił informację protokół
Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Edukacji, Kultury
i Sportu dot. prawidłowości rozliczania dotacji udzielonych na parce remontowo –
budowlane oraz konserwacyjne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w roku
2015 – Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości – załącznik nr 31 do protokołu.

* * *
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił protokół Komisji
Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Mienia Powiatu dot. prawidłowości udzielania zamówień publicznych na realizacje
zadań majątkowych w 2015 r. – Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości – załącznik nr
32 do protokołu.
* * *
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił radnych o potwierdzenie
udziału w Dniu Samorządowca, który odbędzie się dnia 03 czerwca br. w restauracji
STYLOWA.
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* * *
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poinformował, że kolejna sesja
Rady Powiatu odbędzie się dnia 29 czerwca 2016 r. o godzinie 1300.
Ad 13)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVII posiedzenie
Rady Powiatu Namysłowskiego.

XVII Sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1520.

Przewodniczący Rady Powiatu
Sławomir Gradzik
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Próchnicki

protokolant: Monika Duraj………………
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