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PROTOKÓŁ NR IV/2015 
Z IV SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 25 LUTEGO 2015 R. 

 DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

 
*  *  * 

Obrady IV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1302. 
 
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) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli 
prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i doradców 
zawodowych, 

b) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 
działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania, 

c) zmiany osoby do reprezentowania Powiatu Namysłowskiego w Stowarzyszeniu 
Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”, 

d) rezygnacji z członkowstwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka 
„Opolszczyzna”, 

e) zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska, 

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 
Powiatu, 

g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku, 

h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, 
i) określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania 

udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Namysłowski, 
j) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/369/2006 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 

28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości 
lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, 

k) przekazywania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji  
w Namysłowie w 2015 roku, 

l) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r., 
m) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r. 

7. Sprawozdanie z  funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w 2014 r. 

8. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu geodezji, kartografii oraz gospodarowania 
powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu 
Namysłowskiego za rok 2014. 
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9. Ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie namysłowskim w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za 2014 r. 

10. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena 
sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu 
Namysłowskiego w 2014 roku. 

11. Sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Namysłowie za 2014r. 
12. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie 

za 2014 rok. 
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
14. Wnioski i sprawy różne. 
15. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
16. Zakończenie sesji. 

 
 

Ad 1) 
 

Otwarcia IV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Sławomir Gradzik. 

Przywitał Starostę Namysłowskiego Michała Ilnickiego, Wicestarostę 
Namysłowskiego Bartłomieja Stawiarskiego, radnych, Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, 
Sekretarz Powiatu Alinę Białas, Przewodniczącego Rady Miasta Sylwestra Zabielnego, Wójta 
Gminy Świerczów Andrzeja Gosławskiego, Komendanta Powiatowego Państwowego Straży 
Pożarnej Krzysztofa Gacka, zastępcę Komendanta Powiatowego Policji Marka 
Florianowicza, dyrektorów szkół, kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, 
przedstawicieli organizacji politycznych, społecznych i zawodowych oraz pozostałe osoby 
przybyłe na sesję. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gardzik 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.  
 
Ad 2) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił następujące zmiany  
w porządku obrad jak i zmiany w treści projektów uchwał: 
 

− zmiana w treści uchwały oznaczonej jako 6b dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla publicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w § 5, ust. 4 zmiana w treści, 
§ 2 na § 3, 

− zmiana uchwały oznaczonej jako 6c. Przewodniczący Rady Powiatu odczytał nowy 
projekt uchwały. 

− zmiana w treści uchwały oznaczonej jako 6e dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji  
ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. Zmiana polega na 
wykreśleniu w miesiącu grudniu dwukrotnie wpisanego tematu dot. zaopiniowania 
planu pacy rady powiatu na 2016 rok, 

− zmiana w treści uchwały oznaczonej jako 6h dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej. Zmiana polega na dopisaniu w miesiącu grudniu tematu dot. opracowania  
i przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.  
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Radny Krzysztof Szyndlarewicz odniósł się do zmian w projektach uchwał, mówiąc, że 

nie otrzymał nowych projektów uchwał. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że wszystkie zmiany 

były omawiane na posiedzeniach komisji.  
 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie każdy radny jest członkiem każdej 

komisji. 
 
Radca prawny Wojciech Kucypera zwrócił uwagę, że radni winni przegłosować zmianę 

dotyczącą p. 6c, ponieważ zmienia się cała uchwała, natomiast zmiany w treści uchwał winni 
zgłosić Przewodniczący Komisji na której została wniesiona poprawka, a następnie powinna 
ona zostać poddana pod głosowanie.  

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie może przyjąć porządku obrad nie 

widząc wprowadzanych zmian i uważa, że wszyscy radni powinni otrzymać zmieniony 
projekt uchwały, aby wiedzieć na jakich dokumentach będą pracować. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik ponownie odczytał zmieniony projekt 

uchwały oznaczony jako 6c, zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu 
Namysłowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił aby każdy radny otrzymał nowy projekt 

uchwały, który odczytał Przewodniczący Rady Powiatu – radni otrzymali projekt uchwały. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad wraz z proponowanymi 

zmianami. 
 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że otrzymał projekt uchwały oznaczony 

jako 6c, ale również chciałby otrzymać wcześniejszy projekt uchwały oznaczony jako 6b  
w której też nastąpiły zmiany o których wcześniej mówił Przewodniczący Rady Powiatu. 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Sławomir Hinborch wyjaśnił, że  

w projekcie uchwały oznaczonym jako 6b nastąpił błąd literowy polegający na wpisaniu  
w treści § 5 uchwały ust. 4, § 2 zamiast § 3. Dodał, że błąd ten został omówiony na komisjach 
rady powiatu. 

 
W związku z tym, że innych propozycji zmian, co do porządku obrad nie było 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał go pod głosowanie. 
 
 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 
 Porządek obrad 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.  
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6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i doradców 
zawodowych, 

b) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 
działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”, 

d) rezygnacji z członkowstwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka 
„Opolszczyzna”, 

e) zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska, 

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 
Powiatu, 

g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku, 

h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, 
i) określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania 

udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Namysłowski, 
j) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/369/2006 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 

28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości 
lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, 

k) przekazywania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji  
w Namysłowie w 2015 roku, 

l) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r., 
m) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r. 

7. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w 2014 r. 

8. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu geodezji, kartografii oraz gospodarowania 
powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu 
Namysłowskiego za rok 2014. 

9. Ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie namysłowskim w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za 2014 r. 

10. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena 
sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu 
Namysłowskiego w 2014 roku. 

11. Sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Namysłowie za 2014r. 
12. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie 

za 2014 rok. 
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
14. Wnioski i sprawy różne. 
15. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
16. Zakończenie sesji. 
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Ad 3) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Namysłowskiego. 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że na poprzedniej sesji Rady Powiatu 
Namysłowskiego, Starosta Namysłowski Michał Ilnicki poinformował, że były Burmistrz 
Namysłowa, Pan Krzysztof Kuchczyński zostanie powołany na Prezesa Namysłowskiego 
Centrum Zdrowia, a dzięki jego doświadczeniu i kompetencjom sam na swoje wynagrodzenie 
zarobi, czego nie ma zapisanego w protokole. Zwrócił się z zapytaniem czy słowa te zostały 
przez Starostę Namysłowskiego wycofane, czy jest możliwość ich w tej chwili dopisać, po to 
by można było je w przyszłym roku zweryfikować. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że jest to zwykłe 

przeoczenie a słowa takie na pewno padły i jeżeli jest taka potrzeba to powinny się one 
znaleźć w protokole sesji. 

  
 Starosta Namysłowski Michał Ilnicki odniósł się do wypowiedzi radnego  
K. Szyndlarewicza mówiąc, że na poprzedniej sesji powiedział, że  były Burmistrz 
Namysłowa K. Kuchczyński przez swoje dokonania i doświadczenie wskazuje na to, że 
zarobi na swoją pensję. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w sytuacji gdy są dwa różne 
stanowiska należy się odnieść do stenogramu, a następnie zawnioskował o sporządzenie 
stenogramu odnośnie wypowiedzi Starosty Namysłowskiego dotyczące powyższej sytuacji. 
 

Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że jeżeli radny Szyndlarewicz chce 
wnieść do projektu protokołu poprawkę to ma to zrobić, a rada powiatu ją przegłosuje. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poddał pod głosowanie projekt 

protokołu z III sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w wersji jaką 
radni otrzymali. 

 
Protokół z III sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. został 

przyjęty 11 głosami za, 4 głosami przeciwnymi i 1 głosem wstrzymującym. 
 
Ad 4) 
 

Starosta Namysłowski Michał Ilnicki zapoznał radnych z informacją Starosty  
z działalności Zarządu w okresie między sesjami – załącznik nr 3 do protokołu. 

 
Radni przyjęli powyższe informacje. 

 
Ad 5) 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że na poprzedniej sesji Rady Powiatu 
Namysłowskiego Starosta Namysłowski M. Ilnicki powiedział, że na dzisiejszej sesji zostanie 
przedstawiona strategia powiatu, po to aby strategiczne decyzje były podejmowane wspólnie 
z opozycją. Następnie zapytał czy radni dzisiaj zostaną zapoznani ze strategią i czy jako 
opozycja będą mogli się do niej odnieść. 
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 Wicestarosta Namysłowski Bartłomiej Stawiarski powiedział, że w sprawach różnych 
w punkcie 14 zostanie przedstawiona Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.  
i każdy będzie mógł wnieść uwagi. 
 
 Radny Marcin Piekarek zapytał czy dofinansowanie Klubu START będzie wypłacone 
w jednej transzy i kiedy Klub może spodziewać się przekazania środków. 
 

Wicestarosta Namysłowski Bartłomiej Stawiarski odpowiedział, że Klub START 
otrzyma dofinansowanie w dwóch transzach na podstawie umowy zawartej z Powiatem na 
zadania dotyczące promocji powiatu, dodał, że jest to kontynuacja działań promocyjnych 
powiatu podjętych w 2010 roku.  

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zwrócił się z pytaniem do Wicestarosty 

Namysłowskiego, dlaczego gazeta „Nasz Powiat Namysłowski” numer grudniowy, została 
wydana ze złamaniem ustawy o prawie prasowym. Powiedział, że na poprzedniej sesji 
uzyskał informacje, że redaktor naczelny gazety Pan Stramski przebywał na zwolnieniu 
lekarskim, a o wydaniu numeru grudniowego wiedział, co jest nieprawdą, ponieważ Starosta 
Namysłowski oddelegował go do pracy do punktu informacyjnego, a tym samym pozbawił go 
funkcji redaktora naczelnego gazety.  

 
Wicestarosta Namysłowski Bartłomiej Stawiarski odpowiedział, że numer grudniowy 

gazety „Nasz Powiat Namysłowski” został wydany zgodnie z ustawą o prawie prasowym, 
dodając, ze jeżeli pan Stramski czuje się pokrzywdzony to są odpowiednie drogi prawne. 

 
Radny Stanisław Wojtasik zapytał Starosty Namysłowskiego czy Pan Sławomir 

Stramski osobiście kwestionował sprawę odnośnie grudniowego wydania numeru gazety 
„Nasz Powiat Namysłowski”. 

 
Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że Pan Sławomir Stramski zwrócił 

się z prośbą o odejście z pracy z obowiązującym go trzy miesięcznym okresem 
wypowiedzenia bez świadczenia pracy, na co wyraził zgodę. Dodał, że w każdej chwili może 
Pana Stramskiego przywrócić do pracy, aby świadczył pracę na rzecz Powiatu 
Namysłowskiego. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zwrócił się do Starosty Namysłowskiego Michała 

Ilnickiego z pytaniem, czy prawdą jest, że za nim z Panem Sławomirem Stramskim został 
rozwiązany stosunek pracy, oddelegowany został do punktu informacyjnego. 

 
Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że nie przypomina sobie takiej 

sytuacji. 
 
Ad 6a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli 
prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizuj ących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych – 
załącznik nr 4 do protokołu. 
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W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

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

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizuj ących  
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych 
została podjęta jednogłośnie nadano jej numer IV/27/2015 i stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
Ad 6b) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 
działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania – załącznik nr 6 do protokołu. Poprzypominał, że  
w projekcie uchwały nastąpiła zmiana. 
 

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

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół 

i placówek działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowo ści ich wykorzystania została podjęta jednogłośnie nadano jej numer 
IV/28/2015 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad 6c) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak” – załącznik nr 8 
do protokołu. Dodał, że jest to nowy projekt uchwały. 
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 Radny Roman Letki opuścił obrady sesji (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 powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że na posiedzeniu Komisji w dniu 

23.03.2015 r. Komisja opiniowała inny projekt uchwały. 
 
Sekretarz Powiatu Alina Białas wyjaśniła, że na posiedzeniu Komisji została 

zaproponowana poprawka do powyższego projektu uchwały, która została przegłosowana  
i Komisja ją przyjęła i radni otrzymali poprawiony projekt uchwały. 
 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja przegłosowała inny projekt 
uchwały, niż ten który otrzymali radni. 

 
Dyskusja radnego Krzysztofa Szyndlarewicza a Panią Sekretarz Powiatu Aliną Białas 

odnośnie treści uchwały opiniowanej na posiedzeniu Komisji w dniu 23.03.2015 r.,  
a projektem uchwały nad którym w dniu dzisiejszym radni będą głosować. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przerwał dyskusję i poddał 

powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego 
do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”  została podjęta 
10 głosami za, 4 głosami przeciwnymi i 1 głosem wstrzymującym i nadano jej numer 
IV/29/2015 – załącznik nr 9 do protokołu. 
  

Radny Roman Letki wrócił na obrady sesji (stan radnych 16). 
 
Ad 6d) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie rezygnacji z członkowstwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka 
„Opolszczyzna” – załącznik nr 10 do protokołu. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że tak jak na komisjach, które odbyły się 

przed sesją tak i teraz radni opozycyjni są przeciwko rezygnacji Powiatu Namysłowskiego  
z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”. 

 
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 powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 
lecz nie jednogłośnie. 
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Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie rezygnacji z członkowstwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 

Rybacka „Opolszczyzna” została podjęta 11 głosami za i 5 głosami przeciwnymi i nadano 
jej numer IV/30/2015 – załącznik nr 11 do protokołu. 

 
Ad 6e) 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich  
i Ochrony Środowiska – załącznik nr 12 do protokołu.  
  

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 powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Ochrony Środowiska została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
IV/31/2015 – załącznik nr 13 do protokołu. 

 
Ad 6f) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Powiatu – załącznik nr 14 do protokołu. 
 

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

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

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
IV/32/2015 i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
 
Ad 6g) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury , Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku – załącznik nr 16 do protokołu. 
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W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

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

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, 

Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer IV/33/2015 i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad 6h) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 18 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Półrolniczak powiedział, że powyższy 

projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer IV/34/2015 i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Ad 6i) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania  
i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Namysłowski – 
załącznik nr 20 do protokołu. 
  

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że do powyższego projektu uchwały 
radni otrzymali poprawki – załącznik nr 21 do protokołu, a następnie złożył wniosek 
formalny o 5 minut przerwy.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu podał powyższy wniosek pod głosowanie. 

 
 Wniosek o ogłoszenie przerwy został poparty jednogłośnie. 
 

Po przerwie stan radnych 15 (brak radnego Romana Letkiego). 
 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz w imieniu radnych opozycyjnych podziękował 

Zarządowi Powiatu za to, że uwagi radnych do powyższego projektu uchwały, które były 
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wniesione na Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu w dniu 
23.02.2015 r. zostały zauważone. 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że Zarząd Powiatu nie 
wprowadzał żadnych nowych zmian do powyższego projektu uchwały, a poprawki do 
projektu uchwały, które zostały wprowadzone na Komisji i które otrzymali radni w dniu 
dzisiejszym będą głosowane przez radnych. 
  

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

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

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

 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Artur Masiowski powiedział, że na posiedzeniu Komisji w dniu 23 lutego br. do powyższego 
projektu uchwały zostały wniesione poprawki, które następnie odczytał. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że brakuje uzasadnienia dlaczego takie są 

poprawki, ponieważ przeczytanie dwóch zdań nie daje obrazu całości sytuacji. Dodał, że nie 
przyjęcie poprawek będzie skutkowało tym, że Zarząd Powiatu będzie mógł sam, bez zgody 
Rady Powiatu Namysłowskiego sprzedać akcje w spółkach, w tym w Namysłowskim 
Centrum Zdrowia i takie obawy miała opozycja, stąd wniesione poprawki do projektu 
uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał poprawkę §4 powyższego projektu uchwały, 

a następnie poddał ja pod głosowanie. 
 
Poprawka §4 powyższego projektu uchwały zastała odrzucona 10 głosami 

przeciwnymi, 4 głosami za i 1 głosem wstrzymującym. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał poprawkę §5 powyższego projektu uchwały, 

a następnie poddał ja pod głosowanie. 
 
Poprawka §5 powyższego projektu uchwały zastała odrzucona 10 głosami 

przeciwnymi, 4 głosami za i 1 głosem wstrzymującym. 
 
W związku z tym, że zaproponowane poprawki zostały odrzucone, Przewodniczący 

Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, 

nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat 
Namysłowski została przyjęta 10 glosami za, 1 głosem wstrzymującym i 4 głosami 
przeciwnymi i nadano jej numer IV/35/2015 i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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Ad 6j) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/369/2006 Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości 
lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata – załącznik nr 23 do protokołu. 
 

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

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

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/369/2006 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania 
nieruchomości lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata został podjęta 
jednogłośnie nadano jej numer IV/36/2015 i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Ad 6k) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie przekazywania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji  
w Namysłowie w 2015 roku – załącznik nr 25 do protokołu. 
  

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, 
Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku i Przewodniczącego 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

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

 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Artur Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie przekazywania środków finansowych Komendzie Powiatowej 
Policji w Namysłowie w 2015 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
IV/37/2015 –  załącznik nr 26 do protokołu.  
 
Ad 6l) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r. – 
załącznik nr 27 do protokołu. 
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W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 
 

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

 
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 14 głosami za i 1 głosem wstrzymującym, nadano je 
numer IV/38/2015 – załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Ad 6m) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r. – 
załącznik nr 29 do protokołu. 

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

Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 
 

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

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  

w 2015 r. została podjęta 14 głosami za i 1 głosem wstrzymującym, nadano je numer 
IV/39/2015 – załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Ad 7) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił sprawozdanie  
z  funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2014 r. 
– załącznik nr 31 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, 
Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku i Przewodniczącego 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że powyższe sprawozdanie 
zostało pozytywnie zaopiniowane. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższe sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe sprawozdanie pod głosowanie.  
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Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w 2014 r. zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad 8) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił sprawozdanie  
z wykonania zadań z zakresu geodezji, kartografii oraz gospodarowania powiatowym 
zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu Namysłowskiego za rok 
2014 – załącznik nr 32 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska i Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju 
Gospodarczego i Mienia Powiatu o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Jerzy Szubert powiedział, że powyższe sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane. 
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższe sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe sprawozdanie pod głosowanie.  
 

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu geodezji, kartografii oraz gospodarowania 
powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu Namysłowskiego 
za rok 2014 zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad 9) 
 
 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Gacek przedstawił 
materiał dotyczący oceny stanu bezpieczeństwa w powiecie namysłowskim w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej za 2014 r. – załącznik nr 33 do protokołu. 
 Powiedział, że nastąpił wzrost ilości akcji ratowniczych związanych z ilością pożarów, 
odniósł się do przyczyn powstania pożarów i do ilości ofiar śmiertelnych. Komendant Gacek 
oznajmił, że dużym problemem są pożary kominów jak również zatrucia tlenkiem węgla,  
a następnie odczytał informację bieżącą nt. zatrucia tlenkiem 10 osób. Poinformował, że na 
terenie kraju były przypadki wybuchy gazu ziemnego, na terenie powiatu namysłowskiego są 
mieszkańcy którzy również w gospodarstwie domowym posiadają butle propan – butan, co 
jest dużym zagrożeniem dla ludzi. Na koniec Komendant Straży Krzysztof Gacek 
podziękował radnym za przekazanie środków finansowym na zakup samochodu 
rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy.  
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy 
materiał pod głosowanie.  
 

Ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie namysłowskim w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za 2014 r. została przyjęta jednogłośnie. 
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Ad 10) 
 
 Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Marek Florianowicz przedstawił 
sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocenę 
sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu 
Namysłowskiego w 2014 roku – załącznik nr 34 do protokołu. 
 Powiedział, że w roku ubiegłym przestępczość na terenie powiatu namysłowskiego 
wyniosła 83,86 %, nastąpił wzrost przestępstw gospodarczych. Następnie odniósł się do 
przestępstw kryminalnych, wypadków drogowych, których było mniej w porównaniu do roku 
2013. Komendant Florianowicz podziękował radnym za środki finansowe przeznaczone na 
dodatkowe służby ponadnormatywne. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, 
Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku oraz 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 powyższe sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane. 
 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że powyższe sprawozdanie 
zostało pozytywnie zaopiniowane. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe sprawozdanie pod głosowanie.  
 

Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena 
sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu Namysłowskiego  
w 2014 roku zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
 Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że miał okazję uczestniczyć  
w spotkaniu dotyczącym oceny pracy Policji, spotkanie to odbyło się wspólnie  
z Komendantem Wojewódzkim Policji  i w każdej dziedzinie namysłowska policja jest  
w czołówce. W imieniu Rady Powiatu Starosta Namysłowski na ręce Komendanta 
Florianowicza złożył podziękowania. 
 
Ad 11) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił sprawozdanie  
z działalności Domu Dziecka w Namysłowie za 2014r. – załącznik nr 35 do protokołu. 
  

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 sprawozdanie zostało 
pozytywnie zaopiniowane. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe sprawozdanie pod głosowanie.  
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Sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Namysłowie za 2014r. zostało przyjęte 
jednogłośnie. 
 
Ad 12) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił sprawozdanie  
z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie za 2014 rok – 
załącznik nr 36 do protokołu. 
 

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 sprawozdanie zostało 
pozytywnie zaopiniowane. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe sprawozdanie pod głosowanie.  
 

Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Namysłowie za 2014 rok zostało przyjęte jednogłośnie. 

 
Ad 13) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poinformował, że radny Roman 
Letki otrzymał odpowiedz pisemną na swoją interpelację. 
 
Ad 14) 
 
 Radny Cezary Zając powiedział, że dotarła do niego nowa gazeta powiatowa w której 
na pierwszej stronie są trzy błędy, poprosił aby gazeta była bardziej dopracowana, ponieważ 
jest ona wizytówką powiatu. Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu  
z prośbą, by protokoły z sesji były bardziej dopracowane. 
  
 Przewodniczący Rady Powiatu przyjął uwagę radnego Cezarego Zająca. 
 
 Radny Roman Półrolniczak poprosił, aby radni otrzymywali projekty uchwał  
w których następują zmiany.  
 
 Starosta Michał Ilnicki odniósł się do błędów w gazecie powiatowej, mówiąc, że nie 
ma gazety aby nie pojawiły się w niej błędy, które często wynikają z błędów drukarskich.  
 
 Wicestarosta Bartłomiej Stawiarski powiedział, że przy druku gazety różne błędy 
mogą się pojawić, ale dołoży wszelkich starań aby takich błędów nie było. 
 
 Radny Marcin Piekarek zapytał o powód zwiększenia wydatków majątkowych 
budżetu powiatu dot. przebudowy dróg powiatowych tj. Głuszyna – Namysłów i Mikowice – 
Biestrzykowice oraz kto jest pomysłodawcą zmian na tych inwestycjach. 
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 Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że zostanie ogłoszony wspólny 
przetarg na wykonanie obu dokumentacji projektowych, co spowoduje obniżenie kosztów 
inwestycji. 
 

Radny Marcin Piekarek poinformował, że 1 marca br. odbędą się obchody Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w związku z czym poprosił o wywieszenie flag, jeżeli 
jest taka możliwość. 

 
Ad 15) 
 
 Wicestarosta Namysłowski Bartłomiej Stawiarski powiedział, że uczniowie Zespołu 
Szkół Rolniczych zajęli bardzo dobre miejsce na olimpiadzie młodych producentów rolnych  
i zakwalifikowali się na szczebel krajowy. Następnie przedstawił prezentację odnośnie 
Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 roku – załącznik nr 37 do protokołu 
o która między innymi prosił radny Adam Maciąg. Wicestarosta B. Stawarski przedstawił 
plan pracy nad Strategią, skład rady programowej, mówiąc, że Burmistrz Namysłowa Julian 
Kruszyński odmówił uczestniczenia w pracach Strategii. Następnie odniósł się do składu 
zespołu roboczego, składu podzespołów tematycznych oraz planu pracy na Strategią. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy prezentację odnośnie Strategii, radni 
mogą otrzymać w wersji elektronicznej. 
  

Wicestarosta Namysłowski Bartłomiej Stawiarski powiedział, że jest taka możliwość  
i wszyscy radni otrzymają prezentację, a następnie podziękował wszystkim osobom, które 
wyraziły chęć współpracy nad Strategią. 
 
Ad 16) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił sprawozdanie roczne  
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w powiecie namysłowskim za 2014 rok – załącznik nr 38 do protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik odczytał wystąpienie pokontrolne 
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu Zdrowia z postępowania kontrolnego 
przeprowadzonego w Namysłowskim Centrum Zdrowia w Namysłowie – załącznik nr 39 
do protokołu. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił aby przyjąć zasadę, że wszystkie pisma 
kierowane do Rady Powiatu przekazywać radnym albo odczytywać na sesji. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że przyjął zasadę  
z poprzedniej kadencji, ale jeżeli jest taka potrzeba to każdy radni indywidualnie otrzyma 
informację. 
 

*  *  * 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik z okazji zbliżającego się Dnia 
Kobiet, wszystkim kobietom złożył życzenia. 
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*  *  * 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poinformował, że kolejna sesja 

odbędzie się w środę 25 marca 2015 r. godzinie 1300. 
 
Ad 17) 
  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął IV posiedzenie 
Rady Powiatu Namysłowskiego. 
 
 

IV Sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1445. 
 

 
 
Przewodniczący Rady Powiatu 

     
         Sławomir Gradzik 
 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

                                      Sławomir Gradzik 
 
 
 
Protokolant:  
Monika Duraj……………  

 


