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PROTOKÓŁ NR VI/2015 
Z VI SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 R. 

 DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

 
*  *  * 

Obrady VI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1300. 
 

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) wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości rolnej położonej w Wilkowie, 

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

7. Informacja o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej za 
2014 rok. 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Namysłowskiego za 2014 rok. 
9. Informacja z działalności Wydziału Dróg za rok 2014. Podsumowanie akcji zimowej  

w sezonie 2014/2015. 
10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014 r. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i sprawy różne. 
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
14. Zakończenie sesji. 

 
Ad 1) 
 

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

Przywitał Starostę Namysłowskiego Michała Ilnickiego, Wicestarostę 
Namysłowskiego Bartłomieja Stawiarskiego, radnych, Sekretarz Powiatu Alinę Białas, 
Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej Krzysztofa Gacka, Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Krzysztofa 
Kuchczyńskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniewa Juzaka, 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  
14 radnych). Usprawiedliwienie nieobecności radnego Stanisława Wojtasika stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu. Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, 
inspekcji i innych osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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Ad 2) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poinformował, że nastąpiła zmiana 
w treści uchwały oznaczonej jako 6c i do porządku obrad proponuje wprowadzenie nowego 
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Domaradzu w 2015 r. oznaczonej jako 6d, dodał, że radni otrzymali nowe projekty uchwał.  

 
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 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) wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości rolnej położonej w Wilkowie, 

b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r., 
c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r., 
d) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu w 2015 r. 

7. Informacja o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej za 
2014 rok. 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Namysłowskiego za 2014 rok. 
9. Informacja z działalności Wydziału Dróg za rok 2014. Podsumowanie akcji zimowej  

w sezonie 2014/2015. 
10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014 r. 
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 nie wzniesiono żadnych uwag Przewodniczący Rady Powiatu 
poddał projekt protokołu z V sesji Rady Powiatu Namysłowskiego pod głosowanie. 
 
 Protokół z V sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 marca 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 4 do 
protokołu. 
 

Pytań nie było, informacja została przyjęta przez radnych. 
 
Ad 5) 
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 Interpelacji i zapytań radnych nie było. 
 
Ad 6a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia w drodze 
przetargu nieruchomości rolnej położonej w Wilkowie – załącznik nr 5 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 wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia  
w drodze przetargu nieruchomości rolnej położonej w Wilkowie została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer VI/47/2015 – załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad 6b) 
 

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 7 do protokołu. 
  

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał o zaoszczędzoną kwotę w wyniku 
rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie przebudowy drogi w Jakubowicach. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił uwagę radnemu, że jego pytanie dotyczy 

kolejnego projektu uchwały, a następnie poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego 
Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

 
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 jednogłośnie i nadano jej numer VI/48/2015 – 
załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Ad 6c) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przypomniał, że w projekcie 
uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków  
w 2015 r. nastąpiła zmiana w treści. Uchwała pierwotna stanowi załącznik nr 9, uchwała  
w której wprowadzono zmiany stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
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Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał jaką kwotę zaoszczędzono w wyniku 
rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie przebudowy drogi w Jakubowicach.  

 
Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka odpowiedziała, że po rozstrzygnięciu przetargu 

na w/w zadanie z uwzględnieniem nadzoru, którego nie ujęto w przetargu zaoszczędzono 
kwotę 290.565,00 zł. przy założeniu, że w trakcie realizacji zadania nie wynikną żadne 
problemy.  
 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że na Komisji Finansów była mowa, że  
z oszczędności przetargowych, kwota 140.000 zł. ma zostać przeznaczona na remont budynku 
Starostwa Powiatowego, ponieważ nie wystarczy ona na budowę boiska przy Zespole Szkół 
Mechanicznych. Wymagana kwota to 270 000 zł. Dodał, że z wypowiedzi Pani Skarbnik 
wynika, że z oszczędności przetargowych pozostała kwota, za którą można by było 
wybudować boisko przy ZSM, a następnie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą by raz 
jeszcze zastanowił się, które zadanie jest ważniejsze do zrealizowania. Radny Szyndlarewicz 
zakomunikował, że dopóki  Zarząd Powiatu nie uzgodni w/w spraw to nie będzie pozytywnie 
głosował za podjęciem powyższej uchwały, ponieważ uważa że budowa boiska przy Zespole 
Szkół Mechanicznych jest ważniejsze niż malowanie Starostwa Powiatowego, które jest  
w dobrym stanie. 

  
 Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że Zarząd Powiatu bardzo mocno 

analizował powyższą sprawę, dodając, że Zarząd nie posiada funduszy na realizację zadań 
związanych z budową boisk, ponieważ zaplanowano je ze sprzedaży mienia. W budżecie 
powiatu ze sprzedaży zaplanowano 1 mln. zł, a na chwilę obecną sprzedano tylko dwie 
działki, natomiast grunty w Wilkowie przeznaczone do sprzedaży są w dzierżawie przez 
kolejne dwa lata i nie wiadomo czy znajdzie się kupiec. Budynek starostwa powiatowego 
brzydko wygląda, ponadto wróble wydziobują styropian, opierzenie z blachy jest wadliwe i 
dostaje się wilgoć do budynku, należy również wymienić okna zabezpieczające archiwum i 
uważa, że remont elewacji budynku jest pilny do zrealizowania, a następnie zwrócił się do 
radnych o podjęcie uchwały. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie do końca zrozumiał wypowiedź 

Starosty, ponieważ raz mówi, że pieniędzy nie ma, a mimo to do budżetu wprowadza się 
nowe zadanie, argumentując, że pieniądze te pochodzą z oszczędności przetargowych. 

 
Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że podchodzi do sprawy 

optymistycznie i wierzy w to, że uda się sprzedać działki i grunty w Wilkowie, a wtedy 
będzie można zrealizować zaplanowane zadania. Dodał, że do budowy boisk nie trzeba 
nikogo przekonywać, ale trzeba trochę poczekać, bo być może pojawi się możliwość 
dofinansowania z zewnątrz z którego będzie można skorzystać. 
 
 Wicestarosta Namysłowski Bartłomiej Stawiarski powiedział, że oszczędności 
powstały z tzw. schetynówek, a Starostwo Powiatowe ma złożony do Narodowego programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych jeszcze jeden projekt, który znajduje się na liście rezerwowej i 
jest duża szansa, że zadanie to będzie realizowane, dlatego potrzebne są oszczędności. 
 
 Radny Marcin Piekarek, zapytał po co jest wprowadzanie nowego zadania do budżetu 
powiatu skoro potrzebne są środki zabezpieczające realizację innych inwestycji  
i zaproponował, aby środki z oszczędności przetargowych na wykonanie przebudowy drogi  
w Jakubowicach pozostawić w budżecie na inny cel. 
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 Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że w tym temacie zostało już 
wszystko powiedziane i nie chce się już powtarzać, dodał, że Zarząd Powiatu ma na uwadze 
budowę boisk ale w tej chwili ma propozycje związaną z remontem budynku Starostwa. 
 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał o kolor elewacji budynku. 
 
Starosta Namysłowski Michał Ilnicki odpowiedział, że kolorystyka budynku została 

zlecona projektantowi, który zaprojektował kolorystykę budynku zgodnie z kolorami na 
fladze Powiatu Namysłowskiego. 
 

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 zaopiniowany 3 głosami za,  
3 głosami przeciwnymi i 1 głosem wstrzymującym. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2015 r. została podjęta 8 głosami za, 5 głosami przeciwnymi i 1 głosem 
wstrzymującym i nadano jej numer VI/49/2015 - załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad 6d) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu  
w 2015 r. – załącznik nr 12 do protokołu. 
 

W związku z tym ,że uwag 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 zaopiniowany pozytywnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Domaradzu w 2015 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej  numer VI/50/2015 - 
załącznik nr 13 do protokołu.  
 
Ad 7) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
informacji o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej za 
2014 rok – załącznik nr 14 do protokołu. Pytań nie było. 
 
 Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że w tym roku wykonano w Domu 
Pomocy Społecznej w Kamiennej ogrodzenie, które zwiększyło bezpieczeństwo 
mieszkańców, a w planach jest budowa garażu i boksów na śmieci. Dodał, że po kontroli 
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Sanepidu, zostało wydane zalecenie wykonania palarni dla mieszkańców Domu, co powoduje 
kolejne koszty.  
 
 Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Namysłowie Bożena 
Korczowska – Kułakowska poinformowała, że to Sanepid Wojewódzki nakazał wykonanie 
palarni w Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił Wiceprzewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku  
o przedstawienie opinii. 
  

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Roman Półrolniczak powiedział, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 
 
 Informacja została przyjęta przez radnych. 
 
Ad 8) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do informacji  
dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Namysłowskiego za 2014 rok – 
załącznik nr 15 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił Wiceprzewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku  
o przedstawienie opinii. 
  

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Roman Półrolniczak powiedział, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 
 
 Radni przyjęli powyższą informację. 
 
Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
informacji z działalności Wydziału Dróg za rok 2014. Podsumowanie akcji zimowej  
w sezonie 2014/2015 – załącznik nr 16 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  
i Wiceprzewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
o przedstawienie opinii. 
 
 Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Jerzy Szubert powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy materiał. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Roman Półrolniczak powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy materiał. 
 

Radni przyjęli powyższą informację. 
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Ad 10) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014 r. – 
załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik 
poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku o przedstawienie opinii. 
  

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Roman Półrolniczak powiedział, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 
 
 Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych. 
 
Ad 11) 
 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych nie było. 
 
Ad 12) 
 
 Wniosków i spraw różnych nie było. 
 
Ad 13) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli przeprowadzonej w Starostwie 
Powiatowym w Namysłowie i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – załącznik  
nr 18 do protokołu. 
 
 Radni przyjęli powyższe sprawozdanie bez uwag. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapoznał radnych z pismem 
Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia bazy Śmigłowca Służby Ratownictwa 
Medycznego na terenie województwa opolskiego – załącznik nr 19 do protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapoznał radnych z uchwałą Rady 
Powiatu w Nysie w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego  
w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego” – załącznik nr 20 do protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przypomniał radnym, że w dniu 
jutrzejszym tj. 30 kwietnia 2015 r. upływa termin składania oświadczeń majątkowych. 
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*  *  * 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przypomniał radnym, że na 

ostatniej sesji, radny Adam Maciąga poprosił o rozszerzenie składu Strategii Rozwoju 
Powiatu Namysłowskiego do 2023 r. o przedstawicieli każdego ugrupowania, a następnie 
poprosił o podanie nazwisk do Biura Rady i Zarządu Powiatu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił radnych o potwierdzenie 
udziału w spotkaniu dnia 8 maja 2015 r. w Dworku Różanym do dnia 04 maja br.  
 

*  *  * 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poinformował, że kolejna sesja 
Rady Powiatu Namysłowskiego odbędzie się 27 maja 2015 r. o godzinie 1300 i jednocześnie 
zaprosił na dzień Flagi, który odbędzie się 02 maja br. 
 

*  *  * 
 
 Starosta Namysłowski Michał Ilnicki nawiązał do spotkania, które odbędzie się dnia 
08 maja 2015 r. w Dworku Różanym wraz z radnymi sejmiku województwa opolskiego, 
mówiąc, że odbędzie się wizytacja Namysłowa, szczególnie miejsc które stwarzają problemy 
komunikacyjne, m.in. skrzyżowanie koło szpitala czy Browaru Namysłowskiego. Dodał, że 
odbyło się spotkanie z Burmistrzem Namysłowa w powyższym temacie, dlatego też prosi  
o potraktowanie tego spotkania bardzo poważnie. Na Koniec Starosta zaprosił wszystkich 
zgromadzonych na obchody Dnia Flagi, które o godz. 1000 rozpocznie się przy Ratuszu,  
a następnie ok. godz. 1100 nastąpi przemarsz do Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Namysłowie. 
 
Ad 14) 
 

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

VI Sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1333. 
 

 
Przewodniczący Rady Powiatu 

     
         Sławomir Gradzik 
 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

                                      Sławomir Gradzik 
 

Protokolant:  
Monika Duraj……………  


