
 1 

 PROTOKÓŁ NR XI/2015 
Z XI SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 25 LISTOPADA 2015 R. 
DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 

 
 

*** 
Obrady XI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1303. 

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

a) uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego 
na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, 

b) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  
z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”, 

c) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2016, 
d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r., 
e) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r. 

7. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Wnioski i sprawy różne. 
10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
11. Zakończenie sesji. 
 
Ad 1)  
 

Otwarcia XI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Sławomir Gradzik. 
 Przywitał Wicestarostę Namysłowskiego Bartłomieja Stawiarskiego, radnych, 
Sekretarz Powiatu Alinę Białas, Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, Komendanta 
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Krzysztofa Gacka, Prezesa NCZ Krzysztofa 
Kuchczyńskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniewa Juzaka, a także 
dyrektorów szkół, kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, przedstawicieli 
organizacji politycznych, społecznych i zawodowych oraz pozostałe osoby przybyłe na sesję.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik na podstawie listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 15 
radnych). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych 
osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad 2) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zaproponował, aby do porządku 
obrad wprowadzić nowy projekt uchwały dotyczący udzielenia dotacji celowej dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie w 2015 roku, oznaczona jako 6f. Ponadto  
w uchwale oznaczonej jako 6e nastąpiły zmiany w treści, dodając, że na sali jest Skarbnik 
Powiatu i jeżeli jest taka potrzeba wyjaśni zaistniałe zmiany. 
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 W związku z tym, że pytań i innych propozycji zmian do porządku obrad nie było, 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał go pod głosowanie. 
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco: 

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

a) uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego 
na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, 

b) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  
z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”, 

c) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2016, 
d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r., 
e) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r., 
f) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie w 2015 roku. 

7. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Wnioski i sprawy różne. 
10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
11. Zakończenie sesji. 
 
Ad 3) 
 

W związku z tym, że do momentu rozpoczęcia sesji nie wniesiono do protokołu 
żadnych uwag, Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt protokołu z X sesji Rady 
Powiatu Namysłowskiego pod głosowanie. 
 
 Protokół z X sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 października 2015 r. 
został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania  
do informacji Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami – załącznik nr 3 
do protokołu. 
 
 Pytań nie było, informacja została przyjęta przez radnych. 
 
Ad 5) 
 
 Radny Roman Letki zapytał o uchwałę, która została wprowadzona do porządku 
obrad, a konkretnie co OSP Rychnów chce kupić za kwotę 5.000 zł. 
 
 Sekretarz Powiatu Alina Białas odpowiedziała, że OSP Rychnów za kwotę 5.000 zł. 
chce kupić agregat oddymiający. 
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Radny Roman Letki zapytał jaki jest koszt agregatu oddymiającego i w jakim stopniu 
Starostwo Powiatowe dofinansowało w/w sprzęt. 
 

Wicestarosta Namysłowski Bartłomiej Stawiarski powiedział, że OSP Rychnów 
wcześniej chcieli zakupić motopompę, ale ze względu na niewystarczającą ilość środków 
zmienili decyzję i poprosili o przesunięcie środków na zakup agregatu oddymiającego, a na 
chwile obecną nie zna szczegółów i kosztów całej inwestycji. 
  
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że przed sesją na Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu poparł projekt uchwały, ale teraz nie rozumie jak 
Zarząd Powiatu mógł przygotować taki dokument nie mając informacji czy kwota 5.000 zł. 
wystarczy na całkowite pokrycie kosztów związanych z zakupem agregatu oddymiającego 
czy jest to tylko część. Dodał, że są to środki publiczne i takie informacje powinny zostać 
sprawdzone. 
 

Wicestarosta Namysłowski Bartłomiej Stawiarski powiedział, że warunki na jakich 
zostanie przekazana dotacja dla OSP Rychnów zostanie szczegółowo określona w umowie  
i w niej również zostanie określony procentowy udział Powiatu.  
 
 Radny Adam Maciąg powiedział, że w roku ubiegłym zwrócił się do Zarządu Powiatu 
o wykaz przedsięwzięć jakie Powiat chciałby realizować, dodając, że propozycja została 
kilkukrotnie przyjęta i do dnia dzisiejszego nie otrzymałem informacji. Dodał, że jego prośba 
jest czysto merytoryczna, a nie polityczna i ponownie zapytał o termin otrzymania wykazu 
przedsięwzięć. Następnie radny Maciąg zawnioskował aby na następną sesję, bądź jeszcze 
kolejną otrzymać krótkie sprawozdanie z opracowania strategii, ponieważ nic nie wie na ten 
temat, przypominając, że wcześniej wnioskował o dołączenie do składu strategii radnych 
opozycyjnych. Radny Adam Maciąg odniósł się następnie do projektu budżetu pytając 
Wicestarostę Namysłowskiego o wysokość nadwyżki operacyjnej. 
 
 Wicestarosta Namysłowski Bartłomiej Stawiarski poprosił sekretarz Powiatu  
i Skarbnik Powiatu o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 
 
 Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że na jednej z sesji Przewodniczący Rady 
Powiatu poprosił osoby chcące uczestniczyć w pracach strategii o zgłaszanie się i do chwili 
obecnej nikt nie zgłosił takiej chęci.  
 
 Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka powiedziała, że w projekcie budżetu na 2016 
rok, który będzie omawiany na komisjach w grudniu nie ma zaplanowanej nadwyżki 
operacyjnej tylko deficyt w wysokości ok. 170.000 zł.     
 
 Radny Adam Maciąg powiedział, że skoro Zarząd Powiatu nie ma sprecyzowanych 
działań na przyszłość i nie wie jaką ma nadwyżkę operacyjną to znaczy, że raczej piastuje 
stanowiska a nie zarządza. Dodał, że informacja o deficycie jest porażająca, szczególnie 
biorąc pod uwagę obecną sytuację Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.  
 
 Innych pytań nie było. 
 
 Radny Jerzy Szubert opuścił salę narad. Stan radnych 14. 
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Ad 6a) 
 
  Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Namysłowskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” – 
załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 Radny Jerzy Szubert powrócił na salę obrad. Stan radnych 15. 
 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  
o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Jerzy Szubert powiedział, że niniejszy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 
jednogłośnie. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Namysłowskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 została 
podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XI/80/2015 – załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad 6b) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016” – załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia Spraw Społecznych Bezpieczeństwa  
i Porządku o przedstawienie opinii. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że niniejszy projekt uchwały 
został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016” została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XI/81/2015 – załącznik nr 7 do protokołu. 

 
Ad 6c) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2016 
– załącznik nr 8 do protokołu. 
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W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Jerzy Szubert powiedział, że niniejszy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 
jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że niniejszy projekt uchwały 
został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 
rok 2016 została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XI/82/2015 – załącznik nr 9 do 
protokołu. 
 
Ad 6d) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków  
w 2015 r. – załącznik nr 10 do protokołu. 
 

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

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

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2015 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XI/83/2015 – 
załącznik nr 11 do protokołu. 

 
Ad 6e) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r. – 
załącznik nr 12 do protokołu. 

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

Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 
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Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 
Masiowski powiedział, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie komisji i nowy projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie – załącznik nr 13 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał nowy projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015r. 

została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XI/84/2015 – załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad 6f) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ochotniczej Straży Pożarnej  
w Rychnowie w 2015 roku – załącznik nr 15 do protokołu. 
 

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

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

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Rychnowie w 2015 roku  została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XI/85/2015 – 
załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad 7) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do raportu  
z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego – załącznik 
nr 17 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  
o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Jerzy Szubert powiedział, że niniejszy Raport został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. 
 

 Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego 
został przyjęty przez radnych. 
 
Ad 8) 
 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytań nie było. 
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Ad 9) 
 
 Radny Jerzy Szubert powiedział, że podczas ostatnich przymrozków droga Zalesie – 
Siemysłów, która prowadzi przez las była bardzo śliska i nie została posypana piaskiem, 
natomiast zakręty i skrzyżowania owszem, mimo, że sytuacja tego nie wymagała. Poprosił 
aby przekazać osobie kompetentnej zwrócenia szczególnej uwagi na tego typu sytuacje. 
 
 Podinspektor Wydziału Dróg Krzysztof Tułacz powiedział, że standardy dróg zostały 
ustalone i wg niech odbywa się akcja zima. W związku z tym, że Wydział Dróg otrzymał 
telefon z policji, odnośnie drogi Zalesie – Siemysłów, Naczelnik Krzysztof Holinej, po 
uprzednim sprawdzeniu drogi wysłał tam piaskarkę, dodając, że sytuacja na drodze może się 
zmieniać z godziny na godzinę. 
 
 Radny Jerzy Szubert powiedział, że jechał drogą Zalesie – Siemysłów ok. godziny 
1300 i faktycznie droga była bardzo śliska, że auta jechały z prędkością 20-30 km/h, a zakręty 
nie były oblodzone. 
 
 Radny Adam Maciąg odniósł się do danych zawartych w Raporcie z wykonania 
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego, mówiąc, że określone zadania 
i cele w nim zawarte nie mają odzwierciedlenia w harmonogramie realizacji na okres 3 letni. 
Odniósł się m. in. do dzikich wysypisk, mówiąc, że skoro one są a nie ma w planie ich 
likwidacji to w jakim celu został sporządzony powyższy Raport. Radny Maciąg dodał, że  
w Raporcie są również zadania realizowane przez Gminy Powiatu Namysłowskiego  
i należałoby zwrócić uwagę na realizację zadań i celów w nim zawartych. 
 
 Naczelnik Wydziału Zdrowia Katarzyna Kuśmierczyk zaprosiła wszystkich 
zgromadzonych na Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniach 14-16 grudnia 
br. na parterze budynku Starostwa Powiatowego. 
 
 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Gacek na ręce Zarządu 
Powiatu, Sekretarz Powiatu i Skarbnik Powiatu złożył podziękowania za udzieloną pomoc 
finansową na remont samochodów ratowniczych. Podziękował radnym za realizację 
programu, dzięki któremu Komenda wzbogaciła się o nowy samochód, dzięki któremu 
KPPSP będzie sprawniej funkcjonować. 
 
 Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka odniosła się do deficytu zawartego w projekcie 
budżetu powiatu na 2016 rok, mówiąc, że od kilku lat Powiat Namysłowski realizuje projekty 
w Zespole Szkół Rolniczych i Zespole Szkół Mechanicznych, które polegają na wysyłce 
młodzieży na praktyki zagraniczne. Finansowanie projektów polega na tym, że wnioski na 
projekty, które będą realizowane w 2016 zostały złożone w roku bieżącym i po podpisaniu 
umowy na rachunek bankowy powiatu wpływa 8o% wartości projektu. Zgodnie z zasadami 
realizacji budżetu, środki te tworzą nadwyżkę budżetową, ponieważ nie ma innej możliwości 
ich zaksięgowania. W roku 2016 łączna wartość realizowanych projektów wynosi ok. 
1.447.000 zł., a 80% wartości jaka wpłynęła do budżetu powiatu to kwota ok. 1.134.000 zł., 
które muszą zostać zaksięgowane w roku przyszłym jako nadwyżka. Pani Skarbnik dodała, że 
gdyby przebieg finansowy był realizowany tak jak większość zadań, czyli środki wpływają  
w roku realizacji przedsięwzięcia to kwota 1.134.000 zł. byłyby dochodami budżetu roku 
2016 a tym samym nie mielibyśmy deficytu na działalności operacyjnej w kwocie ok. 
200.000 zł. tylko prawie 900.000 zł. nadwyżki w 2016 roku. 
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 Radny Adam Maciąg powiedział, że nawet gdyby tak było, to możliwości sprawcze 
Powiatu Namysłowskiego są znikome. 
 
Ad 10) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił analizę Wojewody 
Opolskiego odnośnie oświadczeń majątkowych Starosty Namysłowskiego  
i Przewodniczącego Rady Powiatu za rok 2014 – załącznik nr 18 do protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił informacja Marszałka 
Województwa Opolskiego w sprawie dodatkowych połączeń na trasie Namysłów – Opole 
– załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił pismo Sołectwa 
Domaradzka Kuźnia o zarezerwowanie środków w przyszłorocznym budżecie powiatu 
namysłowskiego na remont drogi powiatowej nr 1348 O na odcinku Lubnów – 
Domaradzka Kuźnia – załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik wszystkim Katarzynom złożył 
życzenia imieninowe. 

 
Ad 11) 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XI posiedzenie 
Rady Powiatu Namysłowskiego informując że kolejna sesja odbędzie się 30 grudnia 2015 r.  
 o godz. 1300. W związku z powyższym Przewodniczący Sławomir Gradzik wszystkim 
radnym i osobom uczestniczącym w sesji złożył życzenia Bożonarodzeniowe. 
 
 
 XI Sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1333. 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu 

Sławomir Gradzik  

 Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                  Sławomir Gradzik 
 
 
Protokolant:  
Monika Duraj………………… 


