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PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017 

Z XXXV SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R. 

DUŻA SALA NARAD IM. MICHAŁA ILNICKIEGO STAROSTWA POWIATOWEGO  

(I PIĘTRO) 

 

* * * 

Obrady XXXVI 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) zmiany uchwały Nr XXVIII/193/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 

28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2025, 

b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków 

w 2017 r. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. 

8. Informacja z działalności Wydziału Dróg w I-III kwartale 2017 r. 

9. Ocena stanu technicznego obiektów mostowych i przepustów. 

10. Przygotowanie planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

12. Wnioski i sprawy różne. 

13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

14. Zakończenie sesji. 
 

 

Ad 1) 

 

Otwarcia XXXVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

Powiatu Piotr Lechowicz. Przywitał Starostę Namysłowskiego Andrzeja Michtę, Wicestarostę 

Namysłowskiego Konrada Gęsiarza, Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, Radcę Prawnego 

Wojciecha Kucyperę, Dyrektor Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Bożenę Korczowską – 

Kułakowską, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Dorotę Surmańską, 

Komendanta Powiatowego Policji Tadeusza Kmieć, kierowników jednostek organizacyjnych, 

naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego i pozostałe osoby przybyłe na sesję. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz na podstawie listy obecności, stanowiącej 

załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 16 radnych, brak 

radnego Marcina Piekarka). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, 

inspekcji i innych osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad 2) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zaproponował wprowadzenie do 

porządku obrad nowego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą 

planu dochodów i wydatków w 2017 r. O przedstawienie powyższego projektu uchwały 

poprosił Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę. 



2 

 

 Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka powiedziała, że powyższy projekt uchwały 

wprowadza do budżetu 21 500 zł. i są to środki pozyskane przez Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie. Kwota w wysokości 8 500 zł. pochodzi od Firmy 

Velux i zostaje przeznaczona na zakup namiotu, pozostała część w wysokości 13 000 zł., która 

pochodzi z funduszu wsparcia – środki zostały przeznaczone przez Gminy i zostaną 

przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie wprowadzenie 

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu 

dochodów i wydatków w 2017 r. jako punkt 6c. 

 

Radni jednogłośnie, 16 głosami za wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad 

powyższy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz odczytał porządek obrad  

z wprowadzonym nowym projektem uchwały i poddał go pod głosowanie.  

 

Radni jednogłośnie przegłosowali nowy porządek obrad, który 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) zmiany uchwały Nr XXVIII/193/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 

28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2025, 

b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków 

w 2017 r., 

c) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 r. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. 

8. Informacja z działalności Wydziału Dróg w I-III kwartale 2017 r. 

9. Ocena stanu technicznego obiektów mostowych i przepustów. 

10. Przygotowanie planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

12. Wnioski i sprawy różne. 

13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

14. Zakończenie sesji. 
 

Ad 3) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że radni drogą 

elektroniczną otrzymali projekt protokołu z poprzedniej sesji, a następnie zapytał czy są uwagi. 

 

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

głosowanie projekt protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

27 września 2017 r. pod głosowanie. 
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Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 27 września 2017 r.  

 

Ad 4) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że radni otrzymali 

informacje Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami – załącznik nr 3 do 

protokołu a następnie zapytał czy są pytania. 

 

 Pytań nie było.  

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że w okresie między sesjami, łącznie 

z dzisiejszym posiedzeniem odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu. 

 

Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami została przyjęta. 

 

Ad 5) 

 

 Radny Jerzy Szubert zapytał czy na terenie powiatu namysłowskiego są urządzenia do 

pomiaru smogu. 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że na chwile obecną nie posiada 

takiej wiedzy. 

 

 Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że na terenie powiatu jest czujnik i raz  

w roku otrzymujemy sprawozdanie w którym zawarta jest informacja o jakości powietrza na 

terenie powiatu namysłowskiego. Dodała, że radni otrzymują taką informacje na koniec lub na 

początek roku.  

 

 Radny Artur Masiowski powiedział, że wcześniej Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska na terenie Firmy Ekowod miał punkt poboru próbek i corocznie był zdawany raport 

i ma nadzieje, że taka stacja do dnia dzisiejszego funkcjonuje. 

 

 Radny Sławomir Gradzik zapytał czy w szkołach ponadpodstawowych na terenie 

Powiatu Namysłowskiego, które nadzoruje Powiat wystąpiły ciąże u nieletnich kobiet. Jeżeli 

takie sytuacje miały miejsce to prosi o informacje na jaką skalę. Radny poprosił o zestawienie 

ciąż u nieletnich z terenu powiatu namysłowskiego w porównaniu ze średnią wojewódzką  

i krajową. Zapytał czy kobiety te miały jakąkolwiek pomoc ze strony szkoły, wychowawcy czy 

dyrekcji lub powiatowej administracji. 

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że odpowiedź zostanie udzielona na 

piśmie ponieważ, takie informacje muszą zostać zebrane. Poprosił Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury i Sportu o naświetlenie tematu. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Sławomir Hinborch powiedział, że są 

dwa przypadki ciąży u nieletnich, jeden wystąpił w Zespole Szkół Specjalnych i tam zostało 

wprowadzone nauczanie indywidualne. Drugi przypadek wystąpił w I Liceum 

Ogólnokształcącym gdzie został wprowadzony indywidualny tok nauki, dodając, że na tym 

właśnie polega pomoc szkoły. Nie ma też potrzeby organizowania pomocy socjalnej, ponieważ 

te uczennice zostały objęte pomocą domową, a o innych przypadkach nie słyszał. Naczelnik 
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Hinborch dodał, że pytanie radnego Gradzika może wynikać z programu jaki się pojawił Za 

życiem, gdzie powiat powinien prowadzić specjalne domy dla takich matek, ale na dzień 

dzisiejszy nie ma takiej potrzeby. Gdyby jednak taki przypadek się pojawił to Powiat posiada 

umowę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, który może służyć za schronienie dla matek 

potrzebujących takiej pomocy. 

 

Radny Bogusław Bzowski zwrócił się z pytaniem do Dyrektor Bożeny Korczowskiej – 

Kułakowskiej. Zapytał gdzie i czy jest dostępna surowica na ugryzienie żmii zygzakowatej. Bo 

z tego co się orientuje to w karetkach jej nie ma.  

 

Dyrektor Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Bożena Korczowska – Kułakowska 

powiedziała, że odpowiedź na pytanie nie należy do jej kompetencji, ale na nie odpowie. 

Surowica na pogryzienia czy ukąszenia przez żmije znajduje się w Ośrodku Chorób Zakaźnych 

w Opolu. Dodała, że  surowica na ukąszenia winna się też znajdować na SOR-ze, ponieważ są 

to ostre wypadki, ale w tym roku nie było jeszcze takiego zgłoszenia. Pani Kułakowska 

powiedziała, że myślała, że pytanie będzie dotyczyło grzybów, dodając, że Stacja nie ma 

grzyboznawcy, ponieważ kursy są bardzo drogie. Coraz częściej zdarzają się sytuacje, gdzie 

ludzie sprzedający grzyby na targu zgłaszają się do Stacji po wydanie certyfikatu, którego 

Stacja nie może wydać, bo nie ma grzyboznawcy. 

 

Radny Adam Maciąg zasugerował, że jeżeli przepisy prawne na to pozwalają to można 

by pomóc Dyrektor Kułakowskiej i należałoby sfinansować kurs grzyboznawcy.  

 

Dyrektor Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Bożena Korczowska – Kułakowska 

podziękowała za wstawiennictwo w jej imieniu, ale prawnie i formalnie nie ma możliwości by 

Powiat sfinansował kurs grzyboznawcy.   

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że można się zwrócić z pismem do 

Głównego Inspektora Nadzoru Sanitarnego. 

 

Dyrektor Kułakowska powiedziała, że Stacja jest w sieci placówek medycznych  

i podlega prawu w którym ustawodawca w tej chwili chce dokonać regulacji wynagrodzeń 

pracowników medycznych. Problem stanowi sytuacja, że całkowicie z regulacji płac 

wyeliminowano pracowników niemedycznych i w takiej sytuacji musi równie znaleźć środki 

dla tych pracowników, co będzie bardzo trudne. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz podziękował za odpowiedź na interpelacje złożoną na 

poprzedniej sesji odnośnie wyjazdów służbowych byłego wicestarosty Bartłomieja 

Stawiarskiego. Poprosił o uzupełnienie otrzymanej informacji, ponieważ w kilku pozycjach 

jako cel podróży jest wpisane: spotkanie, a w innych pozycjach jest napisane czego dotyczyło. 

Radny zapytał czy dopuszczalne jest aby w delegacji służbowej jednostki samorządu 

terytorialnego opis celu podróży był skrócony do stwierdzenia: spotkanie, ponieważ w taki 

sposób ilość delegacji można mnożyć w nieskończoność, ponieważ nigdy nie było by to do 

sprawdzenia. Poprosił o sprawdzenie czy te delegacje zawierają konkretny cel. Radny 

Szyndlarewicz zapytał kto czuwa nad stroną merytoryczną wpisanych w delegacje kilometrów, 

ponieważ w pewnym okresie okazuje się, że droga do Opola się wydłużyła do 83 km w jedną 

stronę, a następnie zapytał co mogło być powodem takiej kilometrówki. 

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że jak zrozumiał to radny 

Szyndlarewicz domaga się uszczegółowiania interpelacji co jest możliwe. Jako instytucja nie 
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posiadamy samochodu służbowego, a pracownicy jeżdżą prywatnymi samochodami. Starosta 

dodał, że pozwolił sobie porównać wyjazdy służbowe w poprzedniej kadencji z wyjazdami  

w kadencji obecnej i wynoszą one o 30-40% mniej niż w kadencji ubiegłej. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że może warto przyjrzeć się 

poszczególnym osobom, ponieważ pewnych informacji odnośni delegacji brakuje a powinny 

się one znaleźć.  

 

Radny Roman Letki powiedział, że niespełna tydzień temu doszło by do tragedii, 

ponieważ w m. Kozuby dzieci stały naprzeciw przystanku i czekały na gimbusa. Młodzież  

zostałaby potracona przez samochód, ponieważ przy drodze powiatowej nie zostały wycięte 

krzaki, które ograniczają widoczność. Radny poprosił również aby dokładniej przyjrzeć się 

wycince drzew na odcinku drogi Lubnów – Fałkowice, na wysokości kurników, ponieważ 

krzaki zalegające przy drodze powiatowej zasłaniają część drogi. Następnie radny poprosił  

o usunięcie konarów, które huragan Ksawery powalił i które nadal znajdują się przy drodze 

powiatowej i zagrażają pieszym, rowerzystom i samochodom. Radny Roman Letki odniósł się 

do surowicy na ukąszenia przez żmije zygzakowatą, mówiąc, że w każdej gminie jest ośrodek 

zdrowia i taka szczepionka powinna się w każdym ośrodku znaleźć. Dodał, że osoba dorosła, 

która by została ukąszona przez żmije może i dojedzie na czas do Opola, ale małe dziecko czy 

noworodek może nie zdążyć i może warto porozmawiać z wójtami poszczególnych gmin by 

taka szczepionka znalazła się na terenie każdej gminy. 

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że krzaki, które zagrażają 

bezpieczeństwu ze względu na ograniczenie widoczności są usuwane systematycznie. Powiatu 

Namysłowskiego nie stać by całościowo na terenie całego Powiatu wyciąć zakrzaczenia, 

natomiast na bieżąco te miejsca niebezpieczne będą likwidowane i nie dotyczy to tylko  

m. Kozuby, ponieważ takich miejsc jest o wiele więcej. Starosta odniósł się do surowicy na 

ukąszenia przez żmije zygzakowatą, mówiąc, że taki kontakt może zostać nawiązany z Wójtami 

i postulać może zostać zgłoszony.  

 

Dyrektor Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Bożena Korczowska – Kułakowska 

powiedziała, że jeżeli kogoś ugryzie żmija to należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza,  

a na pewno wszystko będzie dobrze i nie ma potrzeby aby surowica znajdowała się w każdym 

ośrodku zdrowia na terenie gminy. Pani Kułakowska dodała, że w namysłowskim szpitalu 

również nie ma surowicy, ponieważ są to rzeczy które mają bardzo krótki termin przydatności.  

 

Radny Roman Letki podziękował, ponieważ kilka sesji temu apelował o wycinkę 

krzaków przy drodze i w przeciągu dwóch tygodni zostało to wykonane. W miejscowości 

Kozuby naprzeciw przystanku autobusowego jest to odcinek ok. 15 metrów na którym 

należałoby wyciąć krzaki, więc nie będzie to zbyt duży koszt, a zdrowie ludzkie jest 

najważniejsze.  

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że w jak najkrótszym terminie 

zostanie to wykonane.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz przypomniał, że w miesiącu kwietniu i maju br. mówił, 

że jest brak prawidłowego oznakowania na drodze powiatowej w Kowalowicach. Minęło kilka 

miesięcy i to oznakowanie się nie pojawiło. Następnie radny wskazał źródło finansowania, 

którym ma być potrącona dieta radnego z tytułu nieuczestniczenia w poniedziałkowych 
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komisjach. Dodał, że wcześniej również był nieobecny kilka razy i wnioskuje by te środki 

zostały przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa na drogach. 

 

Radny Stanisław Wojtasik powiedział, że ok. półtora miesiąca temu dwie osoby na 

motocyklach przewracały znaki drogowe i tablice informacyjne w okolicach południowo – 

zachodniej części naszej gminy. Gdy zgłaszał ten fakt, to się dowiedział, że zostało to już 

zgłoszone na policję i że jest prowadzone dochodzenie, a następnie zapytał czy to dochodzenie 

się zakończyło i jaki jest jego efekt. 

 

Dyrektor Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Bożena Korczowska – Kułakowska 

powiedziała, że Gmina Pokój w roku ubiegłym dołączyła do profilaktyki szczepień przeciw 

wirusowi HPV u dziewcząt, natomiast nie szczepi gmina Domaszowice i Świerczów do czego 

bardzo zaprasza.  

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta odniósł  się do znaków drogowych, mówiąc, że 

w miejscowości Kowalowice zostanie postawiony znak w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

Dodał, że bardzo wiele znaków jest niszczonych  co generuje duże koszty, wandalizm rośnie a 

sprawców bardzo trudno ustalić.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że na poprzedniej sesji pytał Starostę  

o dzikie wykopalisko piasku czy żwiru, czy w tej sprawie zostały poczynione kroki i jaki jest 

ich efekt. 

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że kroki zostały poczynione ale 

efektu jeszcze nie ma. Została sprawa zgłoszona do inspekcji geologicznej w Gliwicach, która 

zwróciła się do Starostwa o ustalenie kilku szczegółów, a w poczcie dzisiejszej było również 

pismo z policji, ponieważ zostało zgłoszone zagrożenie życia ludzi bądź zwierząt. Starosta 

dodał, że przejeżdża koło wykopalisk codziennie i wykop został zasypany i na chwile obecną 

rośnie tam zboże. Na dzień dzisiejszy żadna działalność nie jest tam prowadzona, ale jest 

dokumentacja fotograficzna a postępowanie jest w toku.   

 

Ad 6a) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/193/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2025 – załącznik nr 4 do protokołu.  

  

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

poprosił Przewodniczącą Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Bronisławę Melę o opinię. 

 

 Przewodnicząca Komisji Bronisława Mela powiedziała, że projekt powyższej uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/193/2016 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
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Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2025 została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer XXXVI/255/2017 – załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad 6b) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów  

i wydatków w 2017 r. – załącznik nr 6 do protokołu. 

 

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

poprosił Przewodniczącą Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Bronisławę Melę o opinię. 

 

 Przewodnicząca Komisji Bronisława Mela powiedziała, że projekt powyższej uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, 

dochodów i wydatków w 2017 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 

XXXVI/256/2017 – załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 6c) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków  

w 2017 r. – załącznik nr 8 do protokołu. 

 

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

poprosił Przewodniczącą Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Bronisławę Melę o opinię. 

 

 Przewodnicząca Komisji Bronisława Mela powiedziała, że projekt powyższej uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2017 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXVI/257/2017 – 

załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad 7) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że radni otrzymali 

materiał, ponadto był on omawiany na posiedzeniu Komisji a następnie zapytał czy są pytania 

do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 – załącznik 

nr 10 do protokołu.  
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W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Stanisława Wojtasika o opinie. 

 

Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że ocena radnych była pozytywna, 

ponadto powyższy temat został rozwinięty o osiągnięcia szkolne oraz plany i zamierzenia na 

przyszłość. Następnie radny S. Wojtasik raz jeszcze złożył gratulacje wszystkim dyrektorom 

placówek oświatowych. 

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że tradycyjnie z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej dyrektorzy szkół zostali nagrodzeni, jak również wyróżnieni zostali 

nauczyciele.      

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz w imieniu swoim i pozostałych 

radnych pogratulował wspaniałych wyników maturalnych, sukcesów edukacyjnych  

i sportowych i wszystkich innych drobnych osiągnięć, które również są bardzo ważne.  

 

Powyższa informacja została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 8) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że radni otrzymali materiał 

dotyczący informacji z działalności Wydziału Dróg w I-III kwartale 2017 r., ponadto był 

on omawiany na posiedzeniu Komisji Edukacji, a następnie zapytał czy są pytania. Powyższy 

materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

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

poprosił Przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku Jerzego Szuberta o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa 

i Porządku powiedział, że informacja została przyjęta. 

 

Powyższa informacja została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 9) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do oceny stanu 

technicznego obiektów mostowych i przepustów – załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 Radny Roman Letki powiedział, że jakiś czas temu prosił o analizę mostów i przepustów 

na terenie Gminy Pokój i do tej chwili jej nie otrzymał. Do większości miejscowości na terenie 

Gminy Pokój m. in. takich jak Domaradz, Zawiść czy Fałkowice samochody z materiałami 

budowlanym nie dojadą, ponieważ nie ma wytrzymałych mostów i przepustów do tych 

miejscowości.  

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że stan mostów i przepustów jest 

opisany i nie uległ on w ostatnim czasie pogorszeniu. Dodał, że remont – budowa nowego 

mostu to koszt około 1 mln zł, a na chwile obecną powiat nie dysponuje taką kwotą. Starosta 

poprosił Naczelnika Holineja o uszczegółowienie wypowiedzi. 
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Naczelnik Wydziału Dróg Krzysztof Holinej powiedział, że na terenie Gminy Pokój jest  

11 obiektów mostowych  na których są wprowadzone ograniczenia tonażowe. W porozumieniu 

z Gminą Pokój wyznaczono trasę, po  której odbywał by się ruch samochodów ciężarowych 

przez Gminę. Na tej trasie są 3 obiekty, na które planuje się zabezpieczyć środki w budżecie na 

rok przyszły, by dokonać ekspertyzy i ściągnąć ograniczenia tonażowe, jeżeli wyniki ekspertyz 

na to pozwolą.  

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że wykonanie 3 ekspertyz to koszt  

ok 50.000 zł.  

 

 Rany Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że na podstawie jakiś ekspertyz zostały 

wprowadzone ograniczenia tonażowe. Zapytał czy kolejna ekspertyza może wykazać, że 

z biegiem czasu stan obiektu mostowego poprawił się i co w sytuacji gdy na dwóch obiektach 

ekspertyza wykaże, że można ściągnąć ograniczenia tonażowe. Czy w takiej sytuacji ten  

3 obiekt mostowy będzie wzięty pod uwagę do przeprowadzenia remontu.  

 

Naczelnik Wydziału Dróg Krzysztof Holinej powiedział, że ograniczenia tonażowe na 

obiektach zostały wprowadzone na podstawie 5 – letnich przeglądów obiektu, przy realizacji 

których nie wykonuje się obciążeń. Planowane ekspertyzy będą wykonane przy obciążeniu 

betonem i wtedy dowiemy się jaką nośność będzie miał dany obiekt. Może się zdarzyć, że po 

wykonaniu ekspertyzy okaże się, że któryś obiekt będzie miał niższą nośność to wtedy będzie 

należało zdecydować co z takim obiektem robić. Pan Holinej dodał, że jest specjalny dokument 

na podstawie którego dokonywane są przeglądy i z nich wynika, jaki dany obiekt ma mieć 

ograniczenie wprowadzone.  

 

Rany Krzysztof Szyndlarewicz zapytał co w sytuacji, kiedy 2 obiekty zostaną dopuszczone 

do zwiększenia tonażu, czy wtedy Starosta Namysłowski zdecyduje się na remont tego  

3 obiektu mostowego by przygotować przejazd na terenie Gminy Pokój dla aut ciężarowych. 

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że jeżeli taki wariant się sprawdzi, to 

będzie trzeba się zastanowić, a w tej chwili żadnego zapewnienia uczynić nie może. Ma 

nadzieje, że nośność na obiektach objętych ekspertyzą się zwiększy.   

 

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

Lechowicz poprosił Przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku Jerzego Szuberta o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa 

i Porządku powiedział, że powyższy materiał został wysłuchany z uwagami, zgłoszonymi przez 

radnych.  

 

Powyższa informacja została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 10) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do przygotowanie 

planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 – załącznik nr 12 do 

protokołu.  
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W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poprosił Przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku Jerzego Szuberta o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa 

i Porządku powiedział, że informacja została przyjęta. 

 

Powyższa informacja została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 11) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że na poprzedniej sesji 

wpłynęły dwie interpelacje, radny Krzysztof Szyndlarewicz otrzymał odpowiedź i w dniu 

dzisiejszym poprosił o uszczegółowienie celu wyjazdy i ustalenia rozbieżności co do 

kilometrów o tej samej miejscowości. Natomiast interpelacja radnego Romana Letkiego będzie 

gotowa za kilka dni, ponieważ była ona bardziej złożona i wymaga udzielenia odpowiedzi  

z kilku wydziałów.  

 

Ad 12) 

 

 Wniosków i spraw różnych nie było.  

 

Ad 13) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że informację  

z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. – załącznik nr 13 do protokołu i z Urzędu 

Skarbowego w Namysłowie odnośnie analizy oświadczeń majątkowych – załącznik nr 14 

do protokołu radni otrzymali drogą e-mailową. Przewodniczący Rady poprosił o sprawdzanie 

swoich oświadczeń majątkowych pod kątem prawidłowego jego wypełnienia, biorąc pod 

uwagę dokonane analizy oświadczeń. Kolejne informacje jakie radni otrzymali w dniu 

dzisiejszym na sesji dotyczą: informacji z przeprowadzone analizy oświadczeń 

majątkowych złożonych przez radnych – załącznik nr 15 do protokołu, informacji  

z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu 

– załącznik nr 16 do protokołu, informacji z przeprowadzone analizy oświadczeń 

majątkowych złożonych przez sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników 

jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne  

w imieniu starosty – załącznik nr 17 do protokołu, pismo Sołectwa Domaradzka Kuźnia  

w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej na odcinku Domaradzka Kuźnia – 

Lubnów – załącznik nr 18 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poinformował, że kolejna sesja Rady 

Powiatu odbędzie się tradycyjnie, w ostatnią środę miesiąca listopada.  

 

Ad 14) 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

zamknął XXXVI posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 

  

XXXVI sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1404. 
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