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PROTOKÓŁ NR XXIV/2016 
Z XXIV SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2016 R. 
DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 

 
 

*** 
 
Obrady XXIV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1304. 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
5. Interpelacje i zapytania radnych.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. 
”Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego 
Województwa Opolskiego”, 

b) rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Namysłowski, 

c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku, 
d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku, 
e) odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

7. Sprawozdanie finansowe Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za II kwartał 2016 r. 
wraz z informacją bieżącą. 

8. Informacja o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych oraz projektach 
realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2015/2016. 

9. Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017. 
10. Informacja nt. realizacji budżetu w I półroczu 2016 r. oraz informacja o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i sprawy różne. 
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
14. Zakończenie sesji. 
 
Ad 1) 
 

Otwarcia XXIV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Wojciech Próchnicki.  

Przywitał Starostę Namysłowskiego Andrzeja Michtę, Wicestarostę Namysłowskiego 
Krzysztofa Żołnowskiego, kierowników jednostek organizacyjnych, Naczelników Wydziałów 
Starostwa Powiatowego, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu i radnych. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki na podstawie listy obecności, 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 16 
radnych). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych 
osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 



 2 

Radny Sławomir Gradzik odniósł się do pisma skierowanego do Wojewody 
Opolskiego, a podpisanego przez Przewodniczącego Rady Powiatu Wojciecha Próchnickiego 
– załącznik nr 3 do protokołu, pytając Przewodniczącego Rady o to skąd posiada informacje, 
że w dniu 3 sierpnia przebywał w okolicach Kołobrzegu, dodając, że informacje te są 
nieprawdziwe. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że informacje 

Przewodniczącego Rady są w punkcie 13. 
 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że powyższa sprawa dla obrad sesji jest 

bardzo ważna, ponieważ w p. 6 jest blok uchwał w którym znajduje się projekt uchwały dot. 
odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Poprosił, by 
Przewodniczący Rady udostępnił pismo radnym w tej chwili, po to by radni poznali tło całej 
sytuacji, ponieważ jest to istotne do dalszego podejmowania przez radnych decyzji. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że zdania swojego 
nie zmieni, przypominając, że na ostatniej sesji zapytał radnego Gradzika, gdzie przebywał  
w danym czasie i Pan Gradzik odmówił udzielenia odpowiedzi. Pan Próchnikci dodał, że na 
pytanie radnego Gradzika odpowiedzi udzieli w odpowiednim czasie. 
 
Ad 2) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki przedstawił proponowane 
zmiany do porządku obrad: 
 
1) zmiana w treści uchwał: 
− w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 

roku, 
− w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku. 
 
2) wprowadzenie nowych uchwał: 
− 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, 

− w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków 
w 2016 r., 

− w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich  
i Ochrony Środowiska, 

− 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, 

− 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, 

− w sprawie przyjęcia powiatowego programu opieki nad zabytkami  pn. ”Program Opieki 
nad Zabytkami Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2019”, 

− w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji 
Projektu pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze 
Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna”. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że radni na piśmie 

otrzymali proponowany porządek obrad. 
 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz w imieniu radnych opozycyjnych poprosił  
o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania 
do usunięcia naruszenia prawa, ponieważ uzasadnienie do tej uchwały jest sprzeczne z logiką 
i z przepisami prawa.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że jest to wniosek 
formalny, który następnie poddał pod głosowanie. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zwrócił uwagę o to, aby wnioski dotyczące porządku 

obrad były głosowane w kolejności ich zgłaszania, sugerując, aby każdą zmianę głosować 
osobno. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że jest to wniosek 
daleko idący, a następnie kolejno podał pod głosowanie proponowane zmiany do porządku 
obrad. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki pod głosowanie poddał projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków  
w 2016 roku, w którym nastąpiły zmiany w treści. 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu pod głosowanie poddał projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku, w którym 
nastąpiły zmiany w treści. 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku 
obrad nowego 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. 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe. 
 
  Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku 
obrad nowego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu 
przychodów, dochodów i wydatków w 2016 r. 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe. 
 
  Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku 
obrad nowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe. 
 
  Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku 
obrad nowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/15/2014 Rady Powiatu 
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Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, 
Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku. 
  Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe. 
 
  Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku 
obrad nowego 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. 
  Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe. 
 
  Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku 
obrad nowego projektu uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu opieki nad 
zabytkami  pn. ”Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2019. 
  Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe. 
 
  Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku 
obrad nowego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  
o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa 
kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna. 
  Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wycofanie z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa. 

 
Radni 7 głosami za i 9 głosami przeciwnymi nie wycofali powyższego projektu 

uchwały z porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie cały porządek obrad  

z wcześniej przegłosowanymi zmianami. 
 

Porządek obrad został przyjęty 10 głosami za, 6 głosami przeciwnymi i 1 głosem 
wstrzymującym i po zmianach wyglądał następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
5. Interpelacje i zapytania radnych.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. 
”Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego 
Województwa Opolskiego”, 

b) rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Namysłowski, 

c) zmiany uchwały nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 
2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego na lata 2016-2025, 

d) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku , 
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e) zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków  
w 2016r., 

f) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku , 
g) odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 
h) zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014r. 

w sprawie powołania Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, 
i) zmiany uchwały nr II/15/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014r. 

w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku, 

j) zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 
2014r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 
Powiatu, 

k) przyjęcia powiatowego programu opieki nad zabytkami  pn. ”Program Opieki nad 
Zabytkami Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2019”, 

l) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. 
„Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy 
Rehabilitacji i Rekreacji – część północna”. 

7. Sprawozdanie finansowe Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za II kwartał 2016 r. 
wraz z informacją bieżącą. 

8. Informacja o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych oraz projektach 
realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2015/2016. 

9. Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017. 
10. Informacja nt. realizacji budżetu w I półroczu 2016 r. oraz informacja o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i sprawy różne. 
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
14. Zakończenie sesji. 
 
Ad 3) 
 

W związku z tym, że do momentu rozpoczęcia sesji nie wniesiono żadnych uwag do 
protokołów Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt protokołu z XXIII sesji Rady 
Powiatu Namysłowskiego pod głosowanie. 
 
 Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. 
został przyjęty jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt protokołu z XXI sesji Rady Powiatu 
Namysłowskiego pod głosowanie. 
 
 Protokół z XXI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 4) 
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że radni otrzymali informacje  
z działalności Zarządu Powiatu i prosi o pytania, jeżeli takie są. Informacja stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
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 Pytań nie było. 
 
Ad 5) 
 

Radny Sławomir Gradzik złożył 3 interpelacje dot. Namysłowskiego Centrum 
Zdrowia S.A. 
 
1.  Zapytał czy w latach 2015 – 2016 Powiat Namysłowski udzielił Namysłowskiemu 
Centrum Zdrowia S.A. pożyczki lub innego wsparcia finansowego?  
  Czy w latach 2015 – 2016 były umorzenia pożyczek udzielonych przez Powiat 
Namysłowski na rzecz Namysłowskiemu Centrum Zdrowia S.A.? Jeżeli tak, prosi o 
udzielenie informacji w jakiej formie i na jakiej podstawie wsparcie nastąpiło, kto udzielił, w 
jakiej wysokości i na czyj wniosek. 
  Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie i dostarczenie kserokopii 
dokumentacji dotyczącej ewentualnego wsparcia, jeżeli takowe było.  
 
2. Czy Powiat Namysłowski planuje udzielenia pożyczki w sprawie wsparcia finansowego na 
rzecz Namysłowskiemu Centrum Zdrowia S.A. do końca roku 2016.  
  Radny dodał, że prosi o odpowiedz na piśmie.  
 
3. W jakiej formie Powiat Namysłowski przekazał, oddał do użytkowania budynki, obiekty 
Spółce NCZ  i kto ma obowiązek remontów tych budynków, chodzi o naprawy bieżące oraz 
remonty. 
  Radny dodał, że prosi o odpowiedź na piśmie. 
 
  Radny Marcin Piekarek zapytał na jakie stanowisko został zatrudniony Pan Konrad 
Gęsiarz w Starostwie Powiatowym w Namysłowie. Na jakich uprawnieniach działa, jaki jest 
jego zakres obowiązków i odpowiedzialności. Jaka była motywacja do zatrudnienia osoby 
Pana Konrada Gęsiarza na to stanowisko, gdyż jest to stanowisko, którego poprzedni 
starostowie nie utworzyli. Co Powiat Namysłowski zyska przy utworzeniu takiego 
stanowiska. Czy są zabezpieczone środki w budżecie Powiatu na wynagrodzenie Pana 
Konrada Gęsiarza, ponieważ roczna kwota będzie wynosić ok. 100.000 zł. Czy środki na 
wynagrodzenie, wejdą dodatkowo do budżetu, czy być może zostaną pomniejszone  
z wynagrodzeń Panów Starostów.   
 
  Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że udzieli odpowiedzi na piśmie. 
 
Ad 6a) 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 
Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Jerzego Szuberta o opinię 
do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na 
rzecz realizacji projektu pn. ”Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze 
Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” – załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
powiedział, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
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 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz 
realizacji projektu pn. ”Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu 
Północnego Województwa Opolskiego” została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXIV/165/2016 - załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad 6b) 
 
  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 rodzajów oraz warunków  
i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych  
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Namysłowski – załączniki nr 7 
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 poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz 
realizacji projektu pn. ”Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu 
Północnego Województwa Opolskiego” została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXIV/166/2016 - załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad 6c)  
 

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 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2025 – załącznik nr 9 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 zmiany uchwały nr XII/96/2015 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2025 została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer XXIV/167/2016 - załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad 6d) 
 
 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 dochodów  
i wydatków w 2016 roku – załącznik nr 11 do protokołu. 
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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 w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2016 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIV/168/2016 - 
załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad 6e) 
 
 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 przychodów, 
dochodów i wydatków w 2016r. – załącznik nr 13 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 przychodów, 

dochodów i wydatków w 2016r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXIV/169/2016 - załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad 6f) 
 

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 roku – załącznik nr 15 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 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIV/170/2016 - 
załącznik nr 16 do protokołu. 

 
Ad 6g) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 
Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Jerzego Szuberta o opinię 
do projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa – załącznik nr 17 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
powiedział, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku Stanisława Wojtasika. 

 
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. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zwrócił uwagę na nieścisłości, które występują  

w załączniku do uchwały ”…przebywając na urlopie, Przewodniczący nie mógł wykonywać 
swoich obowiązków związanych z pełnioną funkcją.” , dodając, że to zdanie nie jest poparte 
żadnymi dowodami. Następnie odniósł się do swojej osoby, mówiąc, że w dniu dzisiejszym 
również przebywa na urlopie i może uczestniczyć w obradach Rady Powiatu. Urlop jest 
świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika, a radnych urlop nie dotyczy, ponieważ 
występują oni w innym charakterze. Radny Szyndlarewicz powiedział, że Rada Powiatu musi 
działać w granicach, które nakreśla ustawa o samorządzie powiatowym i inne ustawy. 
Przypomniał brzmienie artykułu 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, mówiący  
o zastępstwie Przewodniczącego Rady, które w żaden sposób nie zostało radnym 
dowiedzione. Na ostatniej sesji zostały sprostowane słowa, wypowiedziane przez radcę 
prawnego Wojciecha Kucyperę dotyczące otrzymanej z Biura Rady informacji, że 
Przewodniczący Rady jest nieobecny i przebywa na urlopie, co było nieprawdą.  
Z dokumentacji jaką radni posiadają wynika, że Przewodniczący Gradzik cały czas był  
w kontakcie z Biurem Rady. Radny odniósł się do ostatnich posiedzeń Komisji, na których 
Sekretarz Powiatu mówiła, że Zarządowi Powiatu zależało na wprowadzeniu dodatkowych 
uchwał, których nie było w zawiadomieniu o zwołaniu sesji na dzień 31 sierpnia br. Zapytał 
czy Starosta Namysłowski albo ktoś z członków Zarządu Powiatu próbowali skontaktować się 
z Przewodniczącym Gradzikiem i próbował tę sprawę wyjaśnić, dodając, że jest to 
wątpliwość, która w jego opinii obala twierdzenie, że Przewodniczący był nieobecny.  
W uzasadnieniu jest napisane, że Wiceprzewodniczący Rady zwołał sesję z porządkiem obrad 
zawierającym wniosek o odwołanie Przewodniczącego, w którym brak jest podstawy 
prawnej, ponieważ ustawa o samorządzie powiatowym reguluje te kwestie i do porządku 
obrad nie można sobie dokładać tego co się podoba, dodając, że na sesji zgoda radnych 
została wyrażona odnośnie porządku obrad sesji.  

 
Radny Jerzy Szubert opuścił salę narad. Stan radnych 15. 
 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że jest to problem owocu zatrutego 
drzewa i jeżeli na początku zostało zrobione coś źle, to należałoby to poprawić a nie brnąć 
dalej. Następnie Radny odniósł się do skutecznego powiadomienia radnych odnośnie 
zwołanie sesji na dzień 4 sierpnia br., mówiąc, że radnym zostały wysłane zawiadomienia na 
służbowe adresy mailowe, kierując pytanie do radcy prawnego czy w tym zakresie Rada 
Powiatu jest zobowiązana do stosowania KPA. Czy można mówić o skutecznym doręczeniu 
zawiadomienia, w momencie gdy wiadomość jest wysłana meilowo i czy jest to zgodne  
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z procedurą opisaną w KPA. Radny poprosił o odpowiedź przed głosowaniem nad projektem 
uchwały, jak również o to by jego wypowiedź była precyzyjnie zaprotokołowana. 
  

W trakcie wypowiedzi radnego Krzysztofa Szyndlarewicza radny Jerzy Szubert powrócił 
na salę narad. Stan radnych 16. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że podtrzymuje to, że 
Przewodniczący Rady Sławomir Gradzik był nieobecny, a informację o jego nieobecności 
pozyskał z pewnych źródeł. Miejsce logowania się Pana Gradzika na komputerze, z którego 
wysyłał emaile, jednoznacznie wskazują jego miejsce pobytu, dodając, że można to sprawdzić 
w legalny sposób. Przewodniczący Rady powiedział, że jeżeli Pan Gradzik twierdzi, że był 
gdzie indziej może to udowodnić. Na podstawie otrzymanych informacji, które sprawdził, 
uznał wraz z Zarządem Powiatu, że Pan Gradzik jest nieobecny. Przewodniczący Próchnicki 
odniósł się następnie do kontaktu z Panem Gradzikiem, który w dniu 22 czerwca br. dał 
przykład, nie kontaktując się z radnymi, których widział za szybą.  

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że pytanie było skierowane do Zarządu 

Powiatu. 
 
Starosta Namysłowski Andrzej Michta upoważnił Sekretarz Powiatu do udzielenia 

odpowiedzi. 
 
Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że osobiście podpisała uzasadnienie do 

projektu uchwały dot. odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  
i prosi, aby radny Szyndlarewicz nie oceniał, czy jest ono dobre czy złe, ponieważ jeżeli 
zajdzie taka potrzeba zrobi to sąd. Pani Sekretarz powiedziała, że radni nie głosują 
uzasadnienia tylko uchwałę, natomiast nad uzasadnieniem można dyskutować. W porządku 
obrad sesji zwołanej na dzień 22 czerwca br. znajdowały się projekty uchwał niezbędne do 
przeprowadzenia dwóch inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym. Sesja ta nie odbyła się, 
jednakże ówczesny Przewodniczący wyznaczył nowy termin sesji na dzień 31 sierpnia br.  
z porządkiem obrad z dnia 22 czerwca 2016 r. Gdy Biuro Rady otrzymało informacje  
o zwołaniu sesji na dzień 31 sierpnia br. okazało się, że porządek obrad jest inny niż 
wcześniej został zapowiedziany. Emailem zostało wysłane do Przewodniczącego Rady  
zastrzeżenie co do porządku obrad, jednakże Biuro Rady otrzymało informację sesja ma 
zostać zwołana zgodnie z wnioskiem opozycji. Zarząd Powiatu złożył wniosek o zwołanie 
sesji z porządkiem obrad z dnia 22 czerwca br., a dnia następnego wpłynął wniosek  
5 radnych, którzy wnioskowali o zwołanie sesji nadzwyczajnej z porządkiem obrad 
zawierającym punk dot. odwołania Przewodniczącego Rady. Zgodnie z przepisami prawa 
Przewodniczący Rady wraz z Zarządem ustala porządek sesji. Sekretarz Alina Białas, 
powiedziała, że zawiadomienia na sesję zostają przesyłane emailem, tak jak zwyczajowo 
zostało to przyjęte. Przepis prawa mówi, że należy radnych skutecznie powiadomić i do tej 
pory nigdy nie było zastrzeżeń, jedyną rzeczą jaka jest sprawdzana, to, to czy skrzynki 
emaliowe nie są przepełnione. Dodatkowo, większość radnych poprosiła o przesyłanie emaili 
na prywatne adresy maliowe, więc zawiadomienia o sesji radni otrzymują na dwa adresy 
mailowe. Do kilku radnych w sprawie zawiadomienia o sesji na dzień 4 sierpnia br. były 
wykonywane telefony z Biura Rady, radni nie odbierali i nie oddzwaniali na numer telefonu, 
który był im znany.  
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Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że drzewo zostało zatrute w dniu 
22 czerwca 2016 r. i w późniejszych dniach, kiedy sesja nie została zwołana na wniosek 
Zarządu Powiatu. 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że §2 uchwały mówi, że „uzasadnienie 
stanowiska Rady Powiatu Namysłowskiego w przedmiocie uwzględnienia wezwania, o którym 
mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.” , dodając, że jest to integralna część 
uchwały nad którą trzeba dyskutować i to sąd uzna czy jest ono zgodne z prawem czy nie.  
Radny powiedział, że Przewodniczący Rady Wojciech Próchnicki w swojej wypowiedzi 
odnosił się do nieobecności Przewodniczącego Gradzika, natomiast w uzasadnieniu jest 
mowa o tym, iż przebywał na urlopie. Są to dwie odrębne sprawy i nie można traktować 
osoby, która przebywa na urlopie, że jest nieobecna, przypominając, że w dniu dzisiejszym 
również przebywa na urlopie.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że kilka minut 

wcześniej wyjaśniał dlaczego uznał, że Pan Gradzik był nieobecny, ale skoro Radny 
Szyndlarewicz nie słucha to trudno.  

 
Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że w uzasadnieniu jest napisane, że  

w momencie kiedy Biuro Rady poinformowało Pana Gradzika o tym, że wpłynął wniosek 
Zarządu Powiatu o zwołaniu sesji, Pan Gradzik nie wskazał terminu sesji, tylko poinformował 
pracownika, że przebywa na urlopie.  

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w uzasadnieniu do uchwały jest tylko 

pół prawdy, ponieważ rozmowa była zupełnie inna. W rozmowie Przewodniczący poprosił  
o przesłanie dokumentów emailem, by je przeanalizować, zastanowić się co z tym zrobić  
i do tego miał prawo, ponieważ miał 7 dni na podjęcie decyzji. Dnia następnego 
Wiceprzewodniczący Rady zwołał sesję, wbrew ustawie o samorządzie powiatowym, łącząc 
dwa wnioski o zwołanie sesji. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że połączył dwa 

porządki obrad poprawnie i zgodnie z orzecznictwem. Odniósł się do informacji 
przekazanych przez Pana Gradzika, mówiąc, że przekazana informacja dotyczyła przesłania 
dokumentów emailem i tego, że przebywa na urlopie. Pozostałe informacje otrzymał po 
wyznaczeniu sesji, dodając, że innych informacji nie posiadał.   

 
Radny Bogusław Bzowski zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 
 
Radny Stanisław Wojtasik zapytał dlaczego radni dyskutują na powyższy temat. 

Zwrócił się do radnego Gradzika z pytaniem, dlaczego w dniu 22 czerwca br. zrobił to, co 
zrobił. Radny Wojtasik powiedział, że koalicjanci gwarantowali Panu Gradzikowi 
dotrzymanie umowy, mając zapewnienie radnych i Starosty. Dodał, że nie byłoby dyskusji  
i całego zamieszania, gdyby nie zachowanie Pana Gradzika w dniu 22 czerwca br.  

 
Radny Sławomir Gradzik powiedział, że jeżeli ktoś ma wyobrażenie o pewnych 

rzeczach to jest mu niezmiernie przykro. Jeżeli do pewnych rzeczy radni podeszli by 
sumiennie do całej sytuacji by nie doszło, dodając, że słowa radnego Wojtasika nie 
potwierdzają się w rzeczywistości. Radny powiedział, że poprosił raz jeszcze radnych 
koalicjantów o podpisanie umowy koalicyjnej i usłyszał, że wcześniejszą umowę podpisywał 
św. pamięci Michał Ilnicki i Pan Bartłomiej Stawiarski, który już nie pracuje w Starostwie 
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Namysłowskim. To co mówi radny Wojtasik nie jest prawdą i spieranie się o te kwestie nie 
mają sensu, ponieważ jest to słowo przeciwko słowu. 

 
Radny Stanisław Wojtasik powiedział, że słowa raz danego dotrzymuje, mówiąc, że 

radny Gradzik nadal nie odpowiedział na pytanie dlaczego tak postąpił w dniu 22 czerwca br.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie wniosek 

radnego Bogusława Bzowskiego o zamknięcie dyskusji.  
 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz złożył wniosek przeciwny, dotyczący dokończenia 

dyskusji i umożliwienia wypowiedzenia się w danym temacie.   
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie wniosek 

radnego Krzysztofa Szyndlarewicza. 
 
Wniosek nie został rozstrzygnięty. 8 radnych głosowało za i 8 radnych głosowało 

przeciw. 
 
Radny Stanisław Wojtasik powiedział, ze jemu udzielono głosu, więc trudno było mu 

się sprzeciwiać kontynuacji dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie wniosek 

radnego Bogusława Bzowskiego o zamknięcie dyskusji.  
 
Wniosek nie został rozstrzygnięty. 8 radnych głosowało za i 8 radnych głosowało 

przeciw. 
 
W związku z tym, że oba wnioski nie otrzymały rozstrzygnięcia, dyskusja była nadal 

kontynuowana. 
 
Radny Marcin Piekarek powiedział, że sesja zwołana na dzień 4 sierpnia br. była 

zwołana w trybie ekspresowym, a przypadków nie powiadomienia radnych o sesji było kilka. 
Jeżeli zostanie udowodnione, że radni zostali skutecznie poinformowani o sesji, to radni się  
z tym zgodzą, ale na chwile obecną twierdzi, że radni nie zostali skutecznie poinformowani, 
dodając, że nie był to pierwszy taki przypadek.  

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że od początku mówił o swoich 

wątpliwościach co do uzasadnienia, dodając, że nie dyskutuje z opinia Przewodniczącego 
Rady, odnosi się tylko do zapisów zawartych w uzasadnieniu. Podważa to, że wysuwanie 
wniosków, z tego, że ktoś ma urlop jest jednoznaczne, że jest nieobecny jest pozbawione 
logiki, czego dowiódł przebywając w dniu dzisiejszym na urlopie.  

 
Radny Sławomir Gradzik powiedział, że wniosek otrzymał o godzinie 1420,  

a zawiadomienie o sesji wysłano o 1531, jako Przewodniczący Rady miał 7 dni na zwołanie 
sesji, od momentu otrzymania pierwszego wniosku. Poprosił pracownika Biura Rady  
o przesłanie wniosku i to z pracownikiem Biura był w kontakcie, dodając, że nie rozumie 
dlaczego osoby trzecie wypowiadają się na powyższy temat. Radny Gradzik powiedział, że 
jeżeli dojdzie do sprawy sądowej to pracownik Biura Rady będzie musiał zeznać jak było. 
Kontakt z pracownikiem Biura Rady był cały czas, jeżeli była taka potrzeba to nawet dwa 
razy dziennie była przekazywana informacja. Radny powiedział, że od momentu otrzymania 
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wniosku o zwołaniu sesji a otrzymaniem zawiadomienia na sesje, nie byłby w stanie 
przyjechać ze swojej pracy do Starostwa Powiatowego.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że nie dyskutuje na 

temat tego czy radny Gradzik zdążyłby przyjechać z pracy do Starostwa czy też nie, stwierdza 
jedynie, że był nieobecny. Dodał, że jeżeli radny udowodni, że był obecny to jego sprawa. 
Przewodniczący Próchnicki powiedział, że radny Gradzik wprowadza w błąd radnych i osoby 
uczestniczące w sesji, ponieważ sesja winna zostać zwołana i powinna się odbyć w terminie  
7 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Dnia 26 lipca 2016 r. Pan Gradzik nie zwołał sesji  
w terminie 7 dni, a 40 paru dni, co daje podstawy do tego aby wątpić w dobre intencje 
radnego. Przewodniczący Próchnicki powiedział, że skoro Pan Gradzik na początku sierpnia 
był obecny, to w każdej chwili mógł przyjść do Biura Rady i podpisać zawiadomienie o sesji 
z inną datą, chyba, że radny chciał nie przestrzegać przepisów ustawowych. Zwołanie sesji  
w terminie ok. 40 dni od dnia złożenia wniosku świadczy o tym, że radny Gradzik nie zna 
przepisów zawartych w ustawie o samorządzie powiatowym.  
 

Radny Sławomir Gradzik powiedział, że w dniu 22 czerwca 2016 r. po sesji, która 
trwała kilka minut został złożony wniosek o zwołaniu sesji, na który został udzielona 
odpowiedź i do dnia dzisiejszego nie otrzymał dokumentów o które prosił. W piśmie był 
podany adres mailowy jak i numer telefonu pod którym jest osiągalny, następnie radny 
zwrócił się do Pani Sekretarz o to, aby sprawdziła w dokumentacji czy takie pismo jest, 
wnioskując jednocześnie o udostępnienie owego pisma na następnej sesji.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że jeżeli chodzi  

o zwołanie sesji na wniosek należałoby się posługiwać oryginałami dokumentów, a nie 
przesłanymi mailem. Oryginały dokumentów znajdowały się w Biurze Rady i należało do 
Biura przyjść i się z nimi zaznajomić.  

 
Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że do dyspozycji jest korespondencja 

mailowa, w której widnieje m. in. zapis, że zgodnie z rozmową telefoniczną przesłane zostają 
wnioski o zwołaniu sesji, natomiast projekty uchwał znajdują się w Biurze Rady. Oba wnioski 
zostały złożone prawidłowo.   

 
Radny Sławomir Gradzik powiedział, że o te dokumenty prosił składając pismo do 

Starostwa Powiatowego.  
 
Radny Krzysztof Szyndlrewicz powiedział, że uchwała nad którą radni mają głosować 

jest wadliwa prawnie i nie ma tu znaczenia czy ktoś się lubi czy też nie, głosowana będzie 
uchwała, którą sąd będzie wytykał palcami.  

 
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że jeżeli jest taka wola, to można 

kontynuować dyskusję, ale uważa, że nie jest to potrzebne, ponieważ sąd będzie te kwestie 
rozstrzygać.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa została podjęta 9 głosami za i 7 głosami przeciwnymi, nadano jej numer 
XXIV/171/2016 - załącznik nr 18 do protokołu  
 



 14 

Ad 6h) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego Komisji 
ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Jerzego Szuberta o opinię do 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska – załącznik nr 19 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
powiedział, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXIV/172/2016 – załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad 6i) 
 

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 zmiany uchwały  
nr II/15/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 
powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw  Społecznych, Bezpieczeństwa  
i Porządku – załącznik nr 21 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 poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr II/15/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, 
Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XXIV/173/2016 – załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad 6j) 
 

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 II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
29 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Powiatu – załącznik nr 23 do protokołu. 
 

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 zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju 
Gospodarczego i Mienia Powiatu została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXIV/174/2016 – załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Ad 6k) 
 

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 przyjęcia powiatowego 
programu opieki nad zabytkami  pn. ”Program Opieki nad Zabytkami Powiatu 
Namysłowskiego na lata 2016-2019” – załącznik nr 25 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 poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie przyjęcia powiatowego programu opieki nad zabytkami  pn. 
”Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2019” została 
podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIV/175/2016 – załącznik nr 26 do protokołu. 

 
Ad 6l) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącą Komisji 
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę o opinię do projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz 
realizacji Projektu pn. „Ochrona, promocja i rozwój  dziedzictwa kulturowego na 
obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna” – załącznik  
nr 27 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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz 
realizacji Projektu pn. „Ochrona, promocja i rozwój  dziedzictwa kulturowego na 
obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna” została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XXIV/175/2016 – załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Ad 7) 
 
  Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku 
Stanisława Wojtasika o opinię do sprawozdania finansowego Namysłowskiego Centrum 
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Zdrowia S.A. za II kwartał 2016 r. wraz z informacją bieżącą – załącznik nr 29 do 
protokołu. 
 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że powyższe sprawozdanie 
zostało zaopiniowane pozytywnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącą Komisji 
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę o opinię do 
powyższego sprawozdania. 
 

 Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
powiedziała, że powyższe sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie. 

 
W związku z tym, że uwag nie było Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że 

sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
Ad 8) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku 
Stanisława Wojtasika o opinię do informacji o wynikach naboru do szkół 
ponadgimnazjalnych oraz projektach realizowanych przez placówki oświatowe w roku 
szkolnym 2015/2016 – załącznik nr 30 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że powyższa informacja została 
zaopiniowana pozytywnie. 
 

W związku z tym, że uwag nie było, Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że 
informacja została przyjęta. 
 
Ad 9) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku 
Stanisława Wojtasika o opinię do informacji  na temat przygotowania placówek do 
rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 – załącznik nr 31 do protokołu. 
 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że powyższa informacja została 
zaopiniowana pozytywnie. 
 

W związku z tym, że uwag nie było, Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że 
informacja została przyjęta. 
 
Ad 10) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 
Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Jerzego Szuberta o opinię 
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do informacji nt. realizacji bud żetu w I półroczu 2016 r. oraz informacja  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 32 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
powiedział, że powyższa informacja została zaopiniowana pozytywnie. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię 

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

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że powyższa informacja została 
zaopiniowana 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 powyższa informacja została zaopiniowana pozytywnie. 
 

W związku z tym, że uwag nie było, Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że 
informacja została przyjęta. 
 
Ad 11) 
 
 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych nie było. 
 
Ad 12) 
 
 Radny  Marcin Piekarek powiedział, że do Zarządu Powiatu wpłynęło pismo dotyczące 
korekty pasa jezdni przy ul. Kraszewskiego ze skrzyżowaniem ul. Grunwaldzkiej. Mimo 
ustawienia dwóch luster wyjazd od strony miasta w stronę ul. Grunwaldzkiej jest mało 
widoczny. Przewodniczący Osiedla zwraca się z prośbą o to, aby tak pokierować drogą przy 
przebudowie ulicy Grunwaldzkiej, by linia STOP-u została wysunięta dalej. Rozmowy 
dotyczące przesunięcia płotu z właścicielem posesji przy ul. Grunwaldzkiej, na chwile obecną 
nie przynoszą efektów. Radny poprosił o uwzględnienie prośby, aby etap ul. Grunwaldzkiej 
raz na zawsze został zakończony.   
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że wpłynęło kilka pism  
w powyższym temacie, w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu podjął decyzję o dokonaniu wizji 
lokalnej, w celu oceny sytuacji. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy Starosta Namysłowski i Zarząd Powiatu 
wiedzą jaki był wynik finansowy na koniec 8 miesiąca w Namysłowskim Centrum Zdrowia 
S.A., ponieważ główna księgowa szpitala opuściła już salę narad. 
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że jak dobrze pamięta to wynik 
finansowy w NCZ S.A. za 8 miesięcy wynosił ok. miliona straty, na chwilę obecną strata 
wynosi 900.000 zł.  
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 Radny Artur Masiowski powiedział, że o 860.000 zł. został zmniejszony kontrakt 
szpitala w porównaniu do roku 2015, dodając, że w miesiącach lipiec – sierpień strata NCZ. 
S.A wzrosła. Radny odniósł się do sytuacji innych szpitali powiatowych, które przeżywają 
kryzys, przedstawiając zadłużenie w szpitala w Oleśnicy, Prudniku i Brzegu. Zobowiązania 
wymagalne są płacone na bieżąco, wynik finansowy na koniec roku będzie zależał od 
zapłaconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nadwykonań, które w latach poprzednich 
były wypłacone w 100%. Radny Artur Masiowski pokrótce przedstawił planowane zmiany  
w służbie zdrowie, powiedział o przygotowywaniu strategii szpitala i o podwyżkach 
pielęgniarek, które wpłynęły na sytuacje finansową namysłowskiego szpitala. Powiedział, że 
radnych i akcjonariuszy czeka bardzo poważna merytoryczna dyskusja na temat 
namysłowskiego szpitala, odniósł się do odbytej Komisji Zdrowia w Urzędzie Miejskim  
w Namysłowie i do propozycji, aby odbyło się wspólne spotkanie Komisji Zdrowia Powiatu 
Namysłowskiego i Komisji z Gminy Namysłów. W spotkaniu mieliby uczestniczyć również 
ordynatorzy szpitala, by wspólnie wypracować model, który będzie najlepszy dla ochrony 
zdrowia w powiecie namysłowskim. 
 
 Wicestarosta Namysłowski Krzysztof Żołnowski poinformował, że z okazji odpustu 
parafialnego, Parafii Św. Franciszka, proboszcz organizuje turniej piłkarski, pomiędzy 
samorządowcami z gminy i z powiatu oraz księża. Turniej odbędzie się w dniu 1 października 
br. na orliku, a zapisy przyjmowane są do dnia 23 września 2016 r.  
 
Ad 13) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poinformował, że na podstawie 
art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) wyznacza 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego Bogusława Bzowskiego do 
wykonywania zadań należących do Przewodniczącego Rady Powiatu, podczas mojej 
nieobecności w pełnym zakresie. 
 

*  *  * 
 
  Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że wpłynął anonim 
dotyczący błędów lekarskich popełnionych przez lekarza medycyny pracy Grzegorza 
Wójcika, dodając, że anonimów się nie rozpatruje. Dokument ten stanowi załącznik nr 33 do 
protokołu. 
 
  Radni odmówili zapoznania się z powyższym pismem. 
 

 *  *  * 
   
  Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki zapoznał radnych z odpowiedzią 
na pismo Wojewody Opolskiego dot. wszczęcia z urzędu postępowania nadzorczego wobec 
uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego Nr XXII/142/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.  
w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu – załącznik nr 3 do 
protokołu. 
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Ad 14) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że kolejna sesja 
Rady Powiatu Namysłowskiego odbędzie się 26 października 2016 r. 
 
 
 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech 
Próchnicki zamknął XXIV posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego.  
  
 
 

XXIV Sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1427. 
 
 
 
 
    Przewodniczący Rady Powiatu 

Wojciech Próchnicki 

 

 
Przewodniczący Rady Powiatu 

     Wojciech Próchnicki 

 

 

 

 

Protokolant: Monika Duraj………………… 
 
  
 


