PROTOKÓŁ NR XXIII/2016
Z XXIII SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
Z DNIA 30 SIERPNIA 2016 R.
DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO)

***
Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1305.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego.
Wybór członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego.
Wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu Namysłowskiego.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Namysłowskiego na lata 2016 – 2025,
b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 r.,
c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r.,
d) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Wilkowie
z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w prezbiterium kościoła
parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Wilkowie,
e) udzielenia dotacji Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pokoju z przeznaczeniem na
wykonanie prac konserwatorskich prospektu organowego Kościoła Ewangelicko –
Augsburskiego Księżnej Zofii w Pokoju.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wnioski i sprawy różne.
12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
13. Zakończenie sesji.
Ad 1)
Otwarcia XXIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Wojciech Próchnicki. Powiedział, że sesja została zwołana na mocy art. 15
ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym.
Przywitał Posła na Sejm RP Bartłomieja Stawiarskiego, kierowników jednostek
organizacyjnych,
Naczelników
Wydziałów
Starostwa
Powiatowego,
Starostę
Namysłowskiego, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu i radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki na podstawie listy
obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad
(obecnych 14 radnych). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb,
inspekcji i innych osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
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Ad 2)
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki zapytał czy są uwagi do
porządku obrad.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o wykreślenie z porządku obrad p. 3 dot.
wyboru przewodniczącego rady powiatu i p. 4 dot. wyboru członka zarządu powiatu
namysłowskiego. Powiedział, że ostatnia sesja, która odbyła się w dniu 4 sierpnia br. w opinii
radnych opozycyjnych została zwołana przez osobę nieuprawnioną, a tym samym
z naruszeniem ustawy o samorządzie powiatowym. W związku z czym uchwały podjęte na
sesji w dniu 4 sierpnia br. zostaną uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, dlatego
proponuje wstrzymanie się z powyższymi wyborami, aż do podjęcia rozstrzygnięć przez
WSA. Powiedział, że dzisiejszy wybór członka zarządu powiatu doprowadziłby do sytuacji,
że Powiat Namysłowski miałby czterech członków zarządu, a ustawa o samorządzie
powiatowym dopuszcza tylko trzech. Konsekwencją uchylenia przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny uchwał z 4 sierpnia br. doprowadzi do tego, że Pan Krzysztof Żołnowski nie
byłby już wtedy wicestarostą, ani członkiem zarządu powiatu, dlatego prosi o
przeanalizowanie powyższej sytuacji. Radny Krzysztof Szyndlarewicz złożył wniosek
formalny o wykreślenie z porządku obrad p. 3 i p. 4.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał wniosek radnego
Krzysztofa Szyndlarewicza pod głosowanie.
Wniosek został odrzucony przez radnych, 9 głosami przeciwnymi i 5 głosami za.
W związku z tym, że innych propozycji zmian do porządku obrad nie było
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki zaproponował zmianę
w p. 6 polegającą na przyjęciu protokołu z XX sesji RPN z dnia 26 lipca 2016 r., a nie tylko
z ostatniej – XXII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 4 sierpnia br.
Powyższa propozycja zmiany porządku obrad została poddana
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu pod głosowanie i została przyjęta jednogłośnie.

przez

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki zaproponował, aby do
porządku obrad wprowadzić nowy projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata Rady
Powiatu Namysłowskiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie – oznaczony
jako 9f.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy radca prawny Wojciech Kucypera czytał
powyższy projekt uchwały, ponieważ zawiera ona błędy w podstawie prawnej.
Po dyskusji Radca Prawny wyjaśnił, że błąd dotyczy błędów pisarskich polegających
na niepotrzebnie wpisanych słowach „w związku z” w podstawie prawnej. Dodał, że
wnioskodawca powinien wnieść autopoprawkę do uchwały, którą przegłosują radni.
W imieniu Zarządu Powiatu Starosta Namysłowski Andrzej Michta zgłosił
autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata Rady Powiatu
Namysłowskiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie, polegającą na skreśleniu
słów „w związku z” z podstawy prawnej w/w uchwały, a następnie odczytał poprawne
brzmienie podstawy prawnej.
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie
zmiany w porządku obrad wraz z autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zgłoszenia
kandydata Rady Powiatu Namysłowskiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego.
Wybór członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego.
Wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu Namysłowskiego.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:
a) projekt protokołu z XX sesji RPN z dnia 26 lipca 2016 r.,
b) projekt protokołu z XXII sesji RPN z dnia 04 sierpnia 2016 r.
7. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Namysłowskiego na lata 2016 – 2025,
b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 r.,
c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r.,
d) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Wilkowie
z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w prezbiterium kościoła
parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Wilkowie,
e) udzielenia dotacji Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pokoju z przeznaczeniem na
wykonanie prac konserwatorskich prospektu organowego Kościoła Ewangelicko –
Augsburskiego Księżnej Zofii w Pokoju,
f) zgłoszenia kandydata Rady Powiatu Namysłowskiego do Powiatowej Rady Rynku
Pracy w Namysłowie.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wnioski i sprawy różne.
12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
13. Zakończenie sesji.
Ad 3)
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że sesja w dniu 4 sierpnia 2016 r. została
zwołana z naruszeniem ustawy o samorządzie powiatowym, dlatego też radni siedzący po
prawej stronie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego nie wezmą udziału
w wyborze przewodniczącego rady powiatu i w wyborze członka zarządu, ponieważ uważają,
że te funkcje są w niewłaściwy sposób obsadzone.
Ponieważ innych uwag nie było Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech
Próchnicki powiedział, że w związku z zaplanowanymi wyborami należy wybrać komisję
skrutacyjną, a następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur.
Radny Mariusz Jabłoński zaproponował kandydaturę radnego Stanisława Wojtasika.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie kandydaturę radnego
S. Wojtasika celem powołania do komisji skrutacyjnej.
Radni 9 głosami za poprali kandydaturę radnego S. Wojtasika.
Radny Krzysztof Żołnowski zgłosił kandydaturę radnego Romana Półrolniczaka.
Radny nie wyraził zgody na kandydowanie.
Radna Bronisława Mela zgłosiła kandydaturę radnego Artura Masiowskiego. Radny
wyraził zgodę na kandydowanie.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie kandydaturę radnego
A. Masiowskiego celem powołania do komisji skrutacyjnej.
Radni 9 głosami za poprali kandydaturę radnego A. Masiowskiego.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta zaproponował kandydaturę radnego Piotra
Lechowicza. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Wicerzewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie kandydaturę radnego
P. Lechowicza celem powołania do komisji skrutacyjnej.
Radni 9 głosami za poprali kandydaturę radnego P. Lechowicza.
W wyniku głosowań radni jednogłośnie zamknęli listę kandydatów powołując komisję
skrutacyjną w składzie:
1. Stanisław Wojtasik
2. Artur Masiowski
3. Piotr Lechowicz.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił
skrutacyjną o ukonstytuowanie się i wybranie przewodniczącego komisji.

komisje

Komisja skrutacyjna ze swego grona wybrała radnego Stanisława Wojtasika na
przewodniczącego komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o składanie
kandydatur na przewodniczącego rady powiatu.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha
Próchnickiego. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z tym, że innych propozycji nie było Wiceprzewodniczący Próchnicki
poprosił Komisje Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie
głosowania tajnego dot. wyboru przewodniczącego rady powiatu, a następnie ogłosił 5 minut
przerwy.
Po przerwie stan radnych 14.
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik przypomniał radnym
§ 30 Statutu Powiatu Namysłowskiego dotyczący przeprowadzenia głosowania tajnego,
poinformował, że Komisja wydrukowała 14 kart do glosowania.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru
przewodniczącego rady powiatu, wyczytując radnych z listy obecności.
Radni: Gradzik Sławomir, Letki Roman, Półrolniczak Roman, Szyndlarewicz
Krzysztof i Zając Cezary odmówili wzięcia udziału w głosowaniu tajnym.
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił przerwę do
powrotu Komisji Skrutacyjnej.
Po przerwie stan radnych 14.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik odczytał protokół
z przeprowadzenia głosowania tajnego na przewodniczącego rady powiatu i poinformował, że
radny Wojciech Próchnicki uzyskał 9 głosów „za” i został wybrany na Przewodniczącego
Rady Powiatu – uchwała nr XXIII/153/2016 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Protokół
i karty do głosowania z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowią załącznik nr 4 i 5 do
protokołu.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta wraz z innymi radnymi pogratulował radnemu
Wojciechowi Próchnickiemu wyboru na Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki podziękował za wybór, mówiąc,
że będzie się starał pracować jak najlepiej dla dobra Powiatu. Podziękował swojemu
poprzednikowi Sławomirowi Gradzikowi za pracę na rzecz Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki odczytał uchwałę w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Następnie złożył rezygnację z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, odczytując uchwałę dotyczącą rezygnacji radnego
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – załącznik nr 6 do protokołu.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy odczytana uchwała jest projektem
uchwały, której nie ma w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że nie mogło być tej
uchwały w porządku obrad, ponieważ wybór przewodniczącego rady powiatu mógł zostać
dokonany albo nie.
Radca Prawny Wojciech Kucypera wyjaśnił, że wybór Przewodniczącego Rady
Powiatu został dokonany i powinno uzupełnić się zmianę w porządku obrad o projekt
uchwały dot. rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie zmianę
w porządku obrad polegającą na włączeniu pod obrady Rady projektu uchwały dot. rezygnacji
radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Radni 9 głosami za i 5 głosami przeciwnymi podjęli decyzję o zmianie w porządku
obrad i po zmianach wyglądał następująco:
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego oraz podjęcie uchwały
w sprawie rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
4. Wybór członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego.
5. Wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu Namysłowskiego.
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:
c) projekt protokołu z XX sesji RPN z dnia 26 lipca 2016 r.,
d) projekt protokołu z XXII sesji RPN z dnia 04 sierpnia 2016 r.
7. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
g) zmiany uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Namysłowskiego na lata 2016 – 2025,
h) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 r.,
i) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r.,
j) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Wilkowie
z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w prezbiterium kościoła
parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Wilkowie,
k) udzielenia dotacji Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pokoju z przeznaczeniem na
wykonanie prac konserwatorskich prospektu organowego Kościoła Ewangelicko –
Augsburskiego Księżnej Zofii w Pokoju,
l) zgłoszenia kandydata Rady Powiatu Namysłowskiego do Powiatowej Rady Rynku
Pracy w Namysłowie.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wnioski i sprawy różne.
12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
13. Zakończenie sesji.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o projekt uchwały w sprawie rezygnacji radnego
z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki ogłosił kilka minut przerwy w celu
dostarczenia radnym wnioskowanego projektu uchwały.
Po przerwie stan radnych 13. Brak radnego Piotr Lechowicza.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał projekt uchwały w sprawie
rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu pod głosowanie.
Uchwała w sprawie rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIII/154/2016 – załącznik nr 7
do protokołu.
Ad 4)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki zaproponował, by przy wyborze
członka zarządu powiatu namysłowskiego skład Komisji Skrutacyjnej pozostał taki sam,
a następnie poddał propozycję pod głosowanie.

6

Radni 8 głosami za poparli propozycję Przewodniczącego Rady Powiatu. 5 radnych
nie przystąpiło do głosowania.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w głosowaniu wzięło tylko 8 radnych,
czyli mniej niż wymagana quorum, pytając jednocześnie czy to głosowanie jest prawomocne.
W związku z powyższymi niejasnościami Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5
minut przerwy.
Po przerwie stan radnych 14.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że skoro są już wszyscy radni to można
raz jeszcze przeprowadzić głosowanie.
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że nie ma takiej potrzeby skoro poprzednie
głosowanie było właściwe i skład Komisji Skrutacyjnej pozostaje taki sam. Następnie
poprosił Starostę Namysłowskiego Andrzeja Michtę o wskazanie kandydata na członka
zarządu powiatu namysłowskiego.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta wskazał kandydaturę radnego Mariusza
Jabłońskiego. Powiedział, że Pan Jabłoński od wielu lat jest pracownikiem samorządowym
i aktualnie jest pracownikiem Gminy Wilków.
Radny Mariusz Jabłoński wyraził zgodę na kandydowanie na członka zarządu powiatu
namysłowskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Komisje Skrutacyjną o przygotowanie kart do
głosowania i przeprowadzenie głosowania tajnego dot. wyboru członka zarządu powiatu
namysłowskiego, a następnie ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie stan radnych 12. (brak radnych S. Gradzika i C. Zająca).
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru członka
zarządu powiatu, wyczytując radnych z listy obecności.
Radni: Letki Roman, Półrolniczak Roman i Szyndlarewicz Krzysztof odmówili
wzięcia udziału w głosowaniu tajnym.
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił przerwę do
powrotu Komisji Skrutacyjnej.
Po przerwie stan radnych 12. (brak radnych R. Półrolniczak i C. Zająca).
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik odczytał protokół
z przeprowadzenia głosowania tajnego na członka zarządu powiatu namysłowskiego
i poinformował, że radny Mariusz Jabłoński uzyskał 9 głosów „za” i został wybrany na
członka Zarządu Powiatu – uchwała nr XXIII/155/2016 stanowi załącznik nr 8 do
protokołu. Protokół i karty do głosowania z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowią
załącznik nr 9 i 10 do protokołu.
W trakcie odczytywania protokołu Komisji Skrutacyjnej na salę narad wrócił radny
Cezary Zając. Stan radnych 13.
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Starosta Namysłowski Andrzej Michta wraz z innymi radnymi pogratulował radnemu
Mariuszowi Jabłońskiemu wyboru na członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego.
Radny Mariusz Jabłoński podziękował za wybór, a następnie złożył rezygnację
z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki odczytał uchwałę w sprawie
wyboru członka Zarządu Powiatu. Następnie zawnioskował o zmianę porządku obrad w celu
wprowadzenia pod obrady Rady projektu uchwały w sprawie rezygnacji radnego z funkcji
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – załącznik nr 11 do protokołu.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o projekt powyższej uchwały.
Po dostarczeniu projektu uchwały Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod
głosowanie wprowadzenie do porządku obrad powyższego projektu uchwały.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad i po zmianach wyglądał
następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego oraz podjęcie uchwały
w sprawie rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
4. Wybór członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie
rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
5. Wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu Namysłowskiego.
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:
e) projekt protokołu z XX sesji RPN z dnia 26 lipca 2016 r.,
f) projekt protokołu z XXII sesji RPN z dnia 04 sierpnia 2016 r.
7. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Namysłowskiego na lata 2016 – 2025,
b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 r.,
c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r.,
d) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Wilkowie
z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w prezbiterium kościoła
parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Wilkowie,
e) udzielenia dotacji Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pokoju z przeznaczeniem na
wykonanie prac konserwatorskich prospektu organowego Kościoła Ewangelicko –
Augsburskiego Księżnej Zofii w Pokoju,
f) zgłoszenia kandydata Rady Powiatu Namysłowskiego do Powiatowej Rady Rynku
Pracy w Namysłowie.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wnioski i sprawy różne.
12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
13. Zakończenie sesji.
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Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały w sprawie rezygnacji radnego
z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu pod głosowanie.
Uchwała w sprawie rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIII/156/2016 – załącznik nr 12
do protokołu.
Ad 5)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki zaproponował, by przy wyborze
wiceprzewodniczących rady powiatu namysłowskiego skład Komisji Skrutacyjnej pozostał
taki sam, a następnie poddał propozycję pod głosowanie.
Radni 9 głosami za, 2 głosami przeciwnymi i 2 głosami wstrzymującymi podjęli
decyzję o pozostawieniu tego samego składu Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
wiceprzewodniczących rady powiatu namysłowskiego.

o

zgłaszanie

kandydatur

na

Radny Krzysztof Żołnowski zgłosił kandydaturę radnej Bronisławy Meli. Radna
wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Krzysztof Żołnowski zgłosił kandydaturę radnego Bogusława Bzowskiego.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że wiceprzewodniczący rady powiatu
będą wybierani w osobnych głosowaniach.
Radny Krzysztof Żołnowski wycofał kandydaturę radnego Bogusława Bzowskiego.
W związku z tym, że innych kandydatur nie było, Przewodniczący Rady Powiatu
poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie
głosowania tajnego.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja Skrutacyjna winna wybrać ze
swego grona przewodniczącego.
Po krótkiej dyskusji członek Komisji Skrutacyjnej Artur Masiowski poinformował, że
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Pan Stanisław Wojtasik.
Po przerwie stan radnych 13.
Radny Stanisław Wojtasik poinformował, że został Przewodniczącym Komisji
Skrutacyjnej.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące
wiceprzewodniczącego rady powiatu, wyczytując radnych z listy obecności.

wyboru

Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił przerwę do
powrotu Komisji Skrutacyjnej.
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Po przerwie stan radnych 13.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik odczytał protokół
z przeprowadzenia głosowania tajnego i poinformował, że radna Bronisława Mela uzyskała
9 głosów „za” i została wybrana na wiceprzewodniczącą rady powiatu namysłowskiego –
uchwała nr XXIII/157/2016 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Protokół i karty do
głosowania z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowią załącznik nr 14 i 15 do
protokołu.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta wraz z innymi radnymi pogratulował radnej
Bronisławie Meli wyboru na Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Namysłowskiego.
Radna Bronisława Mela podziękowała za wybór, mówiąc, że będzie starać się
dokładnie wypełniać powierzone jej obowiązki.
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał uchwałę dot. wyboru wiceprzewodniczącej
rady powiatu namysłowskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o zgłaszanie kandydatur
na drugiego wiceprzewodniczącego rady powiatu namysłowskiego.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta zgłosił kandydaturę radnego Bogusława
Bzowskiego. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z tym, że innych kandydatur nie było, Przewodniczący Rady Powiatu
zaproponował, aby przy tym głosowaniu również pozostał taki sam skład Komisji
Skrutacyjnej jak wcześniej wraz z pełnionymi funkcjami.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Statut Powiatu Namysłowskiego,
mówi, że Komisja Skrutacyjna sama ze swego grona musi wybrać przewodniczącego.
Członek Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik powiedział, że później Komisja
poinformuje, kto został przewodniczącym.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady ponownie poddał od głosowanie
propozycję pozostawienia tego samego składu Komisji Skrutacyjnej co przy poprzednim
głosowaniu.
Radni 9 głosami za podjęli decyzję o pozostawieniu tego samego składu Komisji
Skrutacyjnej.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Przewodniczący Rady Powiatu nie dał
możliwości wyboru nowej Komisji Skrutacyjnej.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o nowy wybór
komisji skrutacyjnej i poprosił o zgłaszanie kandydatur.
Radny Artur Masiowski zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Wojtasika. Radny
wyraził zgodę na kandydowanie.
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Radny Artur Masiowski zgłosił kandydaturę radnego Piotra Lechowicza. Radny
wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Piotr Lechowicz zgłosił kandydaturę radnego Artura Masiowskiego. Radny
wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Roman Letki zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Szyndlarewicza. Radny
wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z tym, że innych kandydatur nie było Przewodniczący Rady podał
powyższe propozycje radnych pod głosowanie.
Radny Artur Masiowski złożył rezygnację z członkostwa w komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie propozycje radnych do składu
komisji skrutacyjnej w następujących osobach:
1. Stanisław Wojtasik,
2. Piotr Lechowicz,
3. Krzysztof Szyndlarewicz.
W wyniku głosowań radni jednogłośnie zamknęli listę kandydatów powołując komisję
skrutacyjną w w/w składzie:
1. Stanisław Wojtasik,
2. Piotr Lechowicz,
3. Krzysztof Szyndlarewicz.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Komisję Skrutacyjną
o wybranie przewodniczącego komisji i przygotowanie kart do głosowania, ogłaszając tym
samym przerwę.
Po przerwie stan radnych 13.
Radny Stanisław Wojtasik poinformował, że został wybrany na Przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące
wiceprzewodniczącego rady powiatu, wyczytując radnych z listy obecności.

wyboru

Po zakończonym głosowaniu, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Komisję
Skrutacyjną o przeliczenie kart i sporządzenie protokołu z przeprowadzonego głosowania,
ogłaszając przerwę do powrotu Komisji Skrutacyjnej.
Po przerwie stan radnych 13.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik odczytał protokół
z przeprowadzenia głosowania tajnego i poinformował, że radny Bogusław Bzowski uzyskał
9 głosów „za” i został wybrany na wiceprzewodniczącego rady powiatu namysłowskiego –
uchwała nr XXIII/158/2016 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Protokół i karty do
głosowania z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowią załącznik nr 17 i 18 do
protokołu.
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Starosta Namysłowski Andrzej Michta wraz z innymi radnymi pogratulował radnemu
Bogusławowi Bzowskiemu wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Namysłowskiego.
Radny Bogusław Bzowski podziękował za wybór, powiedział, że będzie rzetelnie
wykonywał obowiązki wiceprzewodniczącego rady powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał uchwałę dot. wyboru wiceprzewodniczącego
rady powiatu namysłowskiego.
Ad 6)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że do czasu
rozpoczęcia sesji nie wpłynęły żadne uwagi do protokołów.
Radny Sławomir Gradzik powiedział, że w protokole z XXII sesji jest stwierdzona
nieprawda, którą w formie oświadczenia odczytał - załącznik nr 19 do protokołu. Treść
oświadczenia:
„W protokole z XXII. sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 4 sierpnia 2016
roku oraz w nagraniu dźwięku z tej sesji, radca prawny Wojciech Kucypera użył słów: ,,Sesję
powinien zwołać Przewodniczący Rady Powiatu, jednak Biuro Rady otrzymało informację od
Przewodniczącego Sławomir Gradzika, że jest nieobecny i przebywa na urlopie i w takiej
sytuacji zastosowanie ma art. 14 cyt. wyżej ustawy, który mówi, że w razie nieobecności
przewodniczącego, jego zadani wykonuje wiceprzewodniczący jeżeli jest wyznaczony.”
Oświadczam, że użyte przez radcę prawnego na sesji określenie ,,jest nieobecny” jest
nieprawdziwe. Nie przekazywałem informacji do Biura Rady, że jestem nieobecny a jedynie,
że przebywam na urlopie podkreślając, że mogę wykonywać zadania jako przewodniczący
nałożone na mnie ustawą. Informacji o swojej rzekomej nieobecności oraz o moim urlopie nie
przekazywałem dodatkowo w żaden sposób: radcy prawnemu, sekretarzowi powiatu,
zarządowi powiatu ani żadnemu wiceprzewodniczącemu rady.”
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że oświadczenie
zostaje przyjęte do wiadomości przez radnych. Następnie zwrócił się z pytaniem do radnego
Gradzika, w jakiej miejscowości przebywał w momencie procedowania.
Radny Sławomir Gradzik powiedział, że przyjdzie taki czas kiedy takiej informacji
udzieli.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że problem poruszony wyżej dotyczy
istotnej kwestii, a konkretnie prawomocności obrad ostatniej sesji. Następnie zwrócił się do
pracownika Biura Rady i Zarządu Powiatu z pytaniem, czy Pan Sławomir Gradzik przekazał
informację o tym, że jest nieobecny.
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że pytania winny być kierowane do
Starosty Namysłowskiego, a nie pracownika Starostwa, dodając, że pytanie to nie ma żadnych
podstaw prawnych. Zaproponował, aby przejść do procedury przyjęcia protokołu z sesji.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że radni mogą przegłosować wszystko,
nawet nieprawdę.
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Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że nie ma czego głosować, ponieważ nie
został złożony żaden wniosek.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Przewodniczący ucina dyskusję, która
zmierza do tego aby ustalić czy na poprzedniej sesji ktoś nie podał nieprawdy. Dodał, że był
nieobecny na poprzedniej sesji i o tej sytuacji dowiedział się dopiero teraz.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że w tej chwili jesteśmy w punkcie
dot. zatwierdzenia protokołów, natomiast kwestie poruszane wcześniej będą rozstrzygane
przed sądem.
Radny Sławomir Gradzik powiedział, że złożył oświadczenie przed sesją i nie wnosi
do protokołu żadnych uwag. Słowa radcy prawnego Wojciecha Kucypery wypowiedziane na
ostatniej sesji są zgodne z protokołem, jednakże stwierdzam, że są one nieprawdziwe.
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że radny Gradzik nie jest od decydowania,
a to co usłyszał radca prawny Wojciech Kucypera nie jest sprawą Pana Gradzika.
Radny Sławomir Gradzik powiedział, że odczytał protokół z XXII sesji i na jego
podstawie złożył oświadczenie.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie projekt
protokołu z XX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 lipca 2016 r.
Protokół z XX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 lipca 2016 r. został
przyjęty 4 głosami za, 1 głosem przeciwnym i 8 głosami wstrzymującymi.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie projekt
protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r.
Protokół z XXII sesji Rady Powiatu Namysłowskie z dnia 4 sierpnia 2016 r. został
przyjęty 9 głosami za i 4 głosem przeciwnymi.
Ad 7)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o zabranie głosu
Starostę Namysłowskiego w sprawie informacji Starosty z działalności Zarządu w okresie
między sesjami – załącznik nr 20 do protokołu.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że informacja została radnym
przedstawiona i prosi o pytania. Poinformował, że w miesiącu lipcu odbyły się 3 posiedzenia
Zarządu Powiatu, natomiast w sierpniu odbyło się 6 posiedzeń Zarządu. Starosta dodał, że
informacje tą przekazuje ponieważ pojawiły się słowa, czy zdania, że Zarząd Powiatu jest
bezczynny.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że to nie pojawiło się zdanie, tylko
projekt uchwały rady powiatu, który w dniu jutrzejszym zostanie poddany pod obrady.
Starosta Namysłowski odpowiedział, że uchwały Rady Powiatu również składają się
ze zdań.
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Ad 8)
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy do Przewodniczącego Rady lub przez
ręce Przewodniczącego do Rady Powiatu w ostatnim okresie zostały skierowane pisma czy
informacje, ponieważ dobrym zwyczajem było, że radni mogli się z nimi zapoznać.
Przewodniczący Rady powiedział, że w punkcie 12 są informacje Przewodniczącego
Rady i Przewodniczących Komisji i po jego wysłuchaniu prosi o zadawanie pytań.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że z informacji prasowych dowiedział,
się że Zarząd Powiatu planuje w tym roku przeprowadzić remont drogi w Głuszynie. Zapytał
co było przyczyną podjęcia takiej decyzji, ponieważ remont ten utrudni wykonanie
kanalizacji w miejscowości Głuszyna. Radny powiedział, że na ręce Zarządu Powiatu złożył
harmonogram przebiegu prac i uważał, że po rozmowie ze Starostą Namysłowskim doszli do
przekonania, że robienie nowej drogi w tej chwili będzie niekorzystne. Odtworzenie nowej
nawierzchni przy wykonaniu kanalizacji generuje dodatkowe koszty, które będą musieli
ponieść mieszkańcy poprzez podwyżkę opłat za ścieki, a których spółka Ekowod nie
planowała. Poprosił o wyjaśnienie powyższych działań, prosząc o nie tłumaczenie się, że jest
to realizacja testamentu zmarłego Starosty Namysłowskiego, na które powoływano się
w prasie.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że słów dotyczących testamentu
zmarłego Starosty użył na posiedzeniu Zarządu Powiatu, natomiast nie przypomina sobie aby
pojawiły się one w prasie. Zarząd Powiatu podjął decyzję o remoncie drogi w miejscowości
Głuszyna, mówiąc, że w tych czasach są nowe technologie, które w nieznacznym stopniu
dokonują zniszczeń nawierzchni. Starosta dodał, że inwestycja ta była zaplanowana
w budżecie powiatu, a także na remont drogi w Głuszynie był składany wniosek
o dofinansowanie.
Radny Artur Masiowski powiedział, że należy się cieszyć, że Zarząd Powiatu realizuje
inwestycje, dodając, że podjęcie decyzji o remoncie drogi w Głuszynie było bardzo trudne dla
Zarządu Powiatu. Następnie odniósł się do wykonania kanalizacji w miejscowości Głuszyna,
mówiąc, że warunki drogowe dotyczące tejże kanalizacji zostały wydane kilka lat temu i na
chwilę obecną są już one nieaktualne. Pan Masiowski powiedział, że z wiedzy jaką posiada,
uważa, że budowa kanalizacji w miejscowości Głuszyna odbędzie się nie wcześniej niż za
5 lat, a za ten czas droga ta będzie wymagała drobnych naprawień. Dodał, że w roku
ubiegłym spółka Ekowod podniosła opłatę za ścieki o 52% w Gminie Namysłów i ma
nadzieję, że w tym roku opłaty za ścieki już nie wzrosną.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że radny Artur Masiowski jako członek
zarządu spółki Ekowod sam za podwyżką ścieków optował, a jemu jako Prezesowi Spółki
zależy, aby tych podwyżek już nie było. Można wykonać kanalizację metodą bezwykopową,
ale Spółka na chwilę obecną nie jest na to przygotowana, a będą to kolejne koszty, które
Spółka będzie musiała ponieść. Powiedział, że należy zastanowić się, czy w tym roku
wykonać remont drogi w Głuszynie i wyrzucić w błoto kilkadziesiąt tysięcy zł.
Radny Bogusław Bzowski zapytał kiedy będzie robiona kanalizacja w miejscowości
Głuszyna.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że na prośbę Starosty Namysłowskiego
przekazał harmonogram prac i w tym roku rozpoczyna się I etap realizacji inwestycji. Kolejny
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etap, który obejmowałby drogę zaplanowaną do remontu, obejmowałby rok 2018, jednakże
w momencie dokonania remontu tejże drogi, będzie ona miała nadal gwarancję, która
dodatkowo utrudni przeprowadzenie inwestycji.
Radny Artur Masiowski powiedział, że Zarząd Powiatu podjął trudną decyzję
dotyczącą remontu drogi w Głuszynie, a jednym z czynników „za” remontem, była „poprawa
zakrętu” przy realizacji inwestycji. Radny Szyndlarewicz ma prawo nie popierać inwestycji
w Głuszynie i zostanie to uszanowane, ale prosi również o uszanowanie decyzji jaką podjął
Zarząd Powiatu.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że realizacja czyjegoś testamentu
nie jest czymś złym tym bardziej, że zadanie to zostało ujęte w budżecie powiatu. Nie jest to
inwestycja polityczna, tylko realizacja pewnych zobowiązań.
Radny Mariusz Jabłoński zapytał radnego K. Szyndlarewicza czy chce realizacji
inwestycji drogi w Głuszynie czy też nie.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że aby zrobić drogę, należy najpierw
zrobić to co jest pod nią. Projekt kanalizacji w Głuszynie został zrobiony w 2009 roku i jest
nieaktualny, ale to Pan Masiowski był Prezesem Spółki Ekowod przez 7 lat, od momentu
przygotowania dokumentacji. Mieszkańcy miejscowości Głuszyna zasługują na kanalizację,
a ponadto w tym roku został już wybudowany dodatkowy wodociąg. Radny K. Szyndlarewicz
powiedział, że nie traktuje Głuszyny w kategoriach politycznych, dodając, że ma wrażenie, że
na siłę pewne inwestycje się blokuje i to te, na których Panu Masiowskiemu do niedawno
zależało.
Radny Artur Masiowski powiedział, że gdyby mogli otrzymać dofinansowanie na
remont drogi w Głuszynie za dwa lub trzy lata, to na pewno inwestycja ta została by
przesunięta w czasie, ale na chwilę obecną jest możliwość wykonania remontu w tym roku.
Radny Masiowski złożył wniosek o zamkniecie dyskusji.
Radny Bogusław Bzowski zapytał czy kanalizacja będzie szła w poprzek czy wzdłuż
drogi.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz odpowiedział, że kanalizacja będzie wykonana
w poprzek i wzdłuż drogi.
Radny Cezary Zając powiedział, że obecny na początku sesji Poseł Bartłomiej
Stawiarski obiecał, że w tym roku będzie wykonany remont drogi w Bąkowicach i na to
zadanie na pewno znajdą się pieniądze. Poinformował, że niedawno gościł u siebie członka
zarządu Krzysztofa Żołnowskiego, który stwierdził, że droga w Bąkowicach jest w fatalnym
stanie. Pan Zając zwrócił się z pytaniem do Starosty Namysłowskiego o to kiedy odbędzie się
remont tej drogi.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że takich dróg jak w Bąkowicach
na terenie Powiatu jest znacznie więcej i w znacznie gorszym stanie jest droga
w miejscowości Woskowice Górne i Włochy. Planowane jest zwiększenie środków na
bieżące utrzymanie dróg, w tym na remonty, po to by zmienić stan tych najgorszych dróg,
dodając, że nie jest w stanie podać w tej chwili konkretnego terminu remontu drogi
w miejscowości Bąkowice.

15

Radny Artur Masiowski powiedział, że Zarząd Powiatu opracował wstępny dokument
dotyczący jakości dróg i jest on przerażający, ze względu na dużą ilość potrzebnych napraw.,
a środki finansowe są ograniczone.
Ad 9a)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącą Komisji
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę o opinię do projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 – 2025 – załącznik nr 21 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
powiedziała, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz opuścił salę narad. Stan radnych 12.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu
Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 – 2025 została podjęta jednogłośnie
i nadano jej numer XXIII/159/2016 - załącznik nr 22 do protokołu.
Ad 9b)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącą Komisji
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę o opinię do projektu
uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków
w 2016 r. – załącznik nr 23 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
powiedziała, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów
i wydatków w 2016 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIII/160/2016 załącznik nr 24 do protokołu.
Ad 9c)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącą Komisji
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę o opinię do projektu
uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r. –
załącznik nr 25 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
powiedziała, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
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Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków
w 2016 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIII/161/2016 - załącznik nr 26
do protokołu.
Ad 9d)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku
Stanisława Wojtasika o opinię do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Wilkowie z przeznaczeniem na
przeprowadzenie prac remontowych w prezbiterium kościoła parafialnego p.w. Św.
Mikołaja w Wilkowie – załącznik nr 27 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że powyższy projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię
Przewodniczącą Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę
Melę.
Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
powiedziała, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego
Mikołaja w Wilkowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych
w prezbiterium kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Wilkowie została podjęta
jednogłośnie i nadano jej numer XXIII/162/2016 - załącznik nr 28 do protokołu.
Ad 9e)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku
Stanisława Wojtasika o opinię do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii
Ewangelicko – Augsburskiej w Pokoju z przeznaczeniem na wykonanie prac
konserwatorskich prospektu organowego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego
Księżnej Zofii w Pokoju – załącznik nr 29 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że powyższy projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię
Przewodniczącą Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę
Melę.
Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
powiedziała, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
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Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Ewangelicko – Augsburskiej
w Pokoju z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich prospektu
organowego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego Księżnej Zofii w Pokoju została
podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIII/163/2016 - załącznik nr 30 do protokołu.
Ad 9f)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku
Stanisława Wojtasika o opinię do projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata Rady
Powiatu Namysłowskiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie – załącznik
nr 31 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że powyższy projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy o to, ile liczy Powiatowa Rada Rynku Pracy i jaki jest jej aktualny skład
osobowy.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniew Juzak powiedział, że do tej pory była
Powiatowa Rada ds Zatrudnienia, a zgodnie z ustawą powoływana jest Rada Rynku Pracy,
która jest całkiem nowym organem w skład którego wchodzą przedstawiciele maksymalnie
trzech samorządów. Za chwilę odbędzie się głosowanie nad jednym z nich, natomiast Starosta
ma prawo wybrać jeszcze dwóch przedstawicieli z samorządów np. z Gminy. Pan Juzak
powiedział, że ograniczenie dotyczy tylko samorządów, a nie dotyczy innych podmiotów czy
instytucji np. związków zawodowych itp.
Radny Mariusz Jabłoński zapytał czy bycie członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy
jest funkcją społeczną czy płatną.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy powiedział, że jest to funkcja społeczna.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy Starosta Namysłowski, dwa dodatkowe
miejsca dla osób z samorządu już komuś zaproponował, a jeżeli tak, to komu.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że ze względu na ograniczenia
ilościowe taki wybór będzie trudny i że jeszcze formalnie nie został dokonany.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata Rady Powiatu Namysłowskiego do
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej
numer XXIII/164/2016 - załącznik nr 32 do protokołu.
Ad 10)
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.
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Ad 11)
Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o udostępnienie korespondencji, która
wpłynęła do Przewodniczącego Rady bądź do Rady.
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że informacje radnym zostały przekazane,
a jeżeli, którekolwiek z nich nie zostały jeszcze przekazane to prosi o ich dostarczenie w tej
chwili.
Pracownik Biura Rady i Zarządu rozdał radnym kserokopię pisma dot. wezwanie do
usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że informacje, które wpływają pomiędzy
sesjami do Rady Powiatu bądź do Przewodniczącego Rady, Radni chcieliby w tej chwili
zobaczyć.
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że do informacji Przewodniczącego Rady
odniesie się w punkcie 12.
Ad 12)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki odczytał pisma, które zostały
przekazane radnym:
− wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia – załącznik nr 33
do protokołu,
− informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. udzieleni Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Michała Archanioła w Michalicach dotacji w wysokości 150.000
zł. załącznik nr 34 do protokołu.
− informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. udzieleni Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Pokoju dotacji w wysokości 90.000 zł. załącznik nr 35 do
protokołu.
− sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej Rady Powiatu Namysłowskiego załącznik
nr 36 do protokołu.
− sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu dot. prawidłowości gospodarowania mieniem
powiatu w zakresie wydzierżawiania lub wynajmowania za I półrocze 2016 r. załącznik
nr 37 do protokołu.
Radny Roman Letki powiedział, że Przewodniczący Rady Powiatu przed chwilą
odczytał pismo, informujące, że Parafia Ewangelicko – Augsburska w Pokoju otrzymała
90 000 zł. dotacji i zapytał czy nie jest to błąd.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że Parafia
Ewangelicko – Augsburska w Pokoju otrzymała dofinansowanie w wysokości 90 000 zł.
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy Przewodniczący Rady Powiatu otrzymał
jeszcze jakieś istotne informacje dla Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że nie przypomina
sobie, aby posiadał takie informacje.
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Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że prawdopodobne chodzi o pismo
z Wydziału Nadzoru i Kontroli Wojewody Opolskiego.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy Przewodniczący Rady Powiatu otrzymał
od pracownika z Biura Rady oświadczenie dotyczące kwestionowania wypowiedzianych słów
przez radcę prawnego na poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że otrzymał takie
oświadczenie.
Radny Krzysztof
oświadczeniem.

Szyndlarewicz

poprosił,

aby

radnych

zapoznać

z

tym

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że nie ma tego
oświadczenia przy sobie i zostanie ono radnym przedstawiona na następnej sesji.
Poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęło również pismo od Wojewody Opolskiego, na
które należy odpowiedzieć.
Radny Sławomir Gradzik powiedział, że jeżeli między sesjami do Przewodniczącego
Rady Powiatu wpływa pismo czy oświadczenie to winny one również dotrzeć do radnych,
a jeżeli się myli to prosi radcę prawnego o sprostowanie.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki podziękował, za udzielenie
dobrych rad, mówiąc, że z nich skorzysta, a owe oświadczenie przedstawi na następnej sesji.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz
o przekazanie dokumentów w tej chwili.

poprosił

Przewodniczącego

Rady Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że w wyraził się
jasno w temacie oświadczenia.
Radny Artur Masiowski powiedział, że zwyczajem było, że radni na sesji zapoznawali
się z pismami, które wpływały do radnych czy do Przewodniczącego Rady Powiatu, dodając,
że Przewodniczący Rady nie ma woli ukrywania jakichkolwiek pism.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Przewodniczący Rady Powiatu nie ma
prawa decydować, które pisma sobie zatrzyma, a które przedstawi Radzie Powiatu. Jeżeli
przed sesją dokumenty wpłynęły, to obowiązkiem Przewodniczącego Rady jest zapoznanie
radnych z tymi pismami.
Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że Przewodniczący Rady Powiatu
przekazuje informacje i nie oznacza to, że takie informacje ma skserować i rozdać, tym
bardziej jeżeli jest to oświadczenie pracownika. Treść oświadczenia zostanie radnym
odczytana, ale nie ma konieczności go kopiowania i rozpowszechniania.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że nie twierdzi, że
takiego oświadczenia nie otrzymał.
Radny Sławomir Gradzik powiedział, że skoro radni nie otrzymają oświadczenia to
prosi o jego odczytanie.
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Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że nie posiada tego
pisma przy sobie, ponieważ o nim zapomniał. W dniu jutrzejszym jest sesja i postara się je
odczytać.
Radny Mariusz Jabłoński złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz złożył wniosek przeciwny, który zgodnie ze Statutem
Powiatu Namysłowskiego można uzasadnić. Poprosił, aby nie zamykać ust opozycji
w powyższej sprawie, gdy istnieje podejrzenie, że to nie o zapomnienie Przewodniczącego
Rady Powiatu chodzi. Powiedział, że pismo to prawdopodobnie jest niewygodne dla radnych
koalicyjnych, ponieważ obala opinię o tym, że ostatnia sesja została zwołana zgodnie
z prawem i może być to bardzo istotny dokument dla dalszego toku sprawy. Radny
Szyndlarewicz dodał, że w jego mniemaniu nie chodzi tu o ochronę pracownika,
a o zatuszowanie tego co zostało zrobione.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że gdy przebywał na urlopie
i wyjechał do rodziny, to nie można powiedzieć, że był obecny, skoro fizycznie go nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał wniosek o zamknięcie
dyskuscji pod głosowanie.
Wniosek został przegłosowany 9 głosami za i 4 głosami przeciwnymi, w związku
z czym Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
Ad 13)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki przypomniał, że w dniu
jutrzejszym o godzinie 1300 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu, zwołana przez
ówczesnego Przewodniczącego Rady Powiatu.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech
Próchnicki zamknął XXIII posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego.
XXIII Sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1620.

Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Próchnicki
Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Próchnicki
Protokolant: Monika Duraj…………………
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