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PROTOKÓŁ NR XXXVII/2017 

Z XXXVII SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 29 LISTOPADA 2017 R. 

DUŻA SALA NARAD IM. MICHAŁA ILNICKIEGO STAROSTWA POWIATOWEGO  

(I PIĘTRO) 

 

* * * 

Obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1305. 

 

 

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) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego na 2018 rok, 

b) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2018 rok”, 

c) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzony bezpośrednio  

z uczniami lub wychowankami albo na rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje 

kierownicze, 

d) regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

e) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2018 rok, 

f) organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Namysłowski, 

g) organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Namysłowski, 

h) 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, 

i) zmiany uchwały Nr XXVII/194/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok, 

j) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku, 

k) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku, 

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

w 2017 roku, 

m) uchylenia uchwały nr XXXIV/243/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

05 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

7. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za III kwartały 2017 r. 

8. Sprawozdanie z półrocznej działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz 

ocena sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu 

Namysłowskiego w pierwszej połowie 2017 r. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
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10. Wnioski i sprawy różne. 

11. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

12. Zakończenie sesji. 

 

Ad 1) 

Otwarcia XXXVII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

Powiatu Piotr Lechowicz. Przywitał Starostę Namysłowskiego Andrzeja Michtę, Wicestarostę 

Namysłowskiego Konrada Gęsiarza, Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, Sekretarz Powiatu 

Alinę Białas, Radcę Prawnego Wojciecha Kucyperę, Komendanta Powiatowego Policji 

Andrzeja Ostrycharczyka, Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwonę Kamińską,  

Dyrektor Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Bożenę Korczowską – Kułakowską, 

Dyrektorów placówek oświatowych, kierowników jednostek organizacyjnych, naczelników 

wydziałów Starostwa Powiatowego i pozostałe osoby przybyłe na sesję. Przewodniczący Rady 

Powiatu Piotr Lechowicz przywitał również Pana Andrzeja Tomczyka i Macieja Nawrota, 

którzy reprezentowali społeczny Komitet budowy pomnika Józefa Piłsudskiego. Następnie głos 

oddał Panu Andrzeju Tomczykowi. 

Pan Andrzej Tomczyk powiedział, że w związku z setną rocznicą uzyskania niepodległości, 

która będzie miała miejsce w przyszłym roku zawiązał się społeczny komitet budowy pomnika 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Namysłowie. Następnie przedstawił skład Komitetu 

Honorowego, opowiedział o działaniach promujących jakie zostały podjęte w związku  

z budową pomnika, m.in. były to ankiety i gry uliczne i konkursy plastyczne dla dzieci. Pan 

Andrzej Tomczyk powiedział, ze działalność Komitetu prowadzona jest społecznie, następnie 

zwrócił się do osób uczestniczących  w sesji o wsparcie finansowe budowy pomnika Józefa 

Piłsudskiego.  

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz pogratulował wspaniałej inicjatywy, życząc 

wytrwałości, w dążeniu do zamierzonego celu.  

Radny Roman Letki zapytał o koszt pomnika Józefa Piłsudskiego i o miejsce w którym 

pomnik miałby stanąć.  

Pan Andrzej Tomczyk powiedział, że koszt pomnika to ok. 100 000 zł. a wybrana lokalizacja 

została usytułowana naprzeciw Namysłowskiego Ośrodka Kultury w miejscu gdzie kiedyś 

mieściła się fontanna.  

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz na podstawie listy obecności, stanowiącej 

załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 17 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 Piotr Lechowicz powiedział, że wpłynęły 2 pisma, jedno 

z nich jest od Starosty Namysłowskiego, który wnioskuje o zmianę porządku obrad w związku 

ze złożoną rezygnacją radnego Krzysztofa Żołnowskiego ze stanowiska etatowego członka 

Zarządu Powiatu – załącznik nr 3 do protokołu. Drugie pismo dotyczy rezygnacji radnej 

Bronisławy Meli z funkcji Przewodniczącej Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  

i Mienia Powiatu – załącznik nr 4 do protokołu. W związku z powyższym Przewodniczący 
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Rady Powiatu zaproponował zmianę porządku obrad o następujące punkty, mówiąc, że zostały 

by one wprowadzone po punkcie 3.  

1. przyjęcie rezygnacji etatowego członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego, 

2. wybór członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego,  

3. przyjęcie rezygnacji Przewodniczącej Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  

i Mienia Powiatu, 

4. wybór Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 

Powiatu. 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w bloku uchwał są uchwały oznaczone jako 

6 f i 6g, które mają taką samą nazwę, natomiast w materiałach jakie otrzymali brak jest projektu 

uchwały oznaczonej jako 6f i zapytał czy to błąd. 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że te uchwały mają taką samą 

nazwę, natomiast dotyczą innych szkół, a następnie poprosił o skserowanie radnemu uchwał 

dot.  organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Namysłowski. 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz otrzymał dwa projektu uchwał dot. organizacji wspólnej 

obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Namysłowski. 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie wprowadzenie do 

porządku obrad punkt dotyczący przyjęcia rezygnacji etatowego członka Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego.  

Radni 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym wprowadzili do porządku obrad p. dot. 

przyjęcia rezygnacji etatowego członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie wprowadzenie do 

porządku obrad punkt dotyczący wyboru członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego. 

Radni 15 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących wprowadzili do porządku obrad p. 

dot. wyboru członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie wprowadzenie do 

porządku obrad punkt dotyczący przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Komisji Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

Radni 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i 2 głosach przeciwnych wprowadzili 

do porządku obrad p. dot. przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie wprowadzenie do 

porządku obrad punkt dotyczący wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

Radni 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i 2 głosach przeciwnych wprowadzili 

do porządku obrad p. dot. wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
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W związku z tym, ze innych propozycji zmian do porządku obrad nie było, Przewodniczący 

Rady Powiatu odczytał porządek obrad z wniesionymi zmianami przez radnych. Powiedział, 

że w projekcie uchwały oznaczonej jako 6j nastąpiła zmiana w treści, radni otrzymali nowy 

projekt uchwały, ponadto przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu na której zaopiniowano zmieniony projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie cały porządek 

obrad.  

 

Radni 15 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących przyjęli 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. przyjęcie rezygnacji etatowego członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego, 

5. wybór członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego,  

6. przyjęcie rezygnacji Przewodniczącej Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  

i Mienia Powiatu, 

7. wybór Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

8. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 

9. Interpelacje i zapytania radnych.  

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego na 2018 rok, 

b) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2018 rok”, 

c) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzony bezpośrednio  

z uczniami lub wychowankami albo na rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje 

kierownicze, 

d) regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

e) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2018 rok, 

f) organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Namysłowski, 

g) organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Namysłowski, 

h) 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, 

i) zmiany uchwały Nr XXVII/194/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok, 

j) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku, 

k) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku, 

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

w 2017 roku, 
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m) uchylenia uchwały nr XXXIV/243/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

05 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

11. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za III kwartały 2017 r. 

12. Sprawozdanie z półrocznej działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz 

ocena sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu 

Namysłowskiego w pierwszej połowie 2017 r. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

14. Wnioski i sprawy różne. 

15. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

16. 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 XXXVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

18 października 2017 r. pod głosowanie. 

 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 18 października 2017 r.  

 

Ad 4) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że w związku z wnioskiem 

Starosty Namysłowskiego pod głosowanie poddaje projekt uchwały dotyczący przyjęcia 

rezygnacji etatowego członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 Radny Marcin Piekarek poprosił o podanie uzasadnienia rezygnacji ze stanowiska 

etatowego członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego. 

 Radny Krzysztof Żołnowski powiedział, że jego rezygnacja wynika z troski o budżet 

Powiatu Namysłowskiego. 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że tej troski brakowało na poprzedniej sesji 

i prosi o podanie prawdziwej przyczyny rezygnacji. 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że w ostatnim czasie nastąpiła jedna 

istotna zmiana, m.in. Powiat otrzymał dwie decyzje o zwrocie subwencji oświatowej na kwotę 

3 500 000 zł., dodając, że każdy ma prawo do zmiany decyzji.     

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że to co usłyszał mija się z prawdą, 

ponieważ rezygnację radnego Krzysztofa Żołnowskiego argumentujemy troską o budżet 

Powiatu, a za chwilę odbędzie się głosowanie nad powołaniem nowego Przewodniczącego 

Komisji Finansów, tylko po ty by zwiększyć mu dietę. Radny dodał, że trzeba mieć trochę 

godności i należy uszanować osoby uczestniczące w sesji.  

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że radny przesadza w ostrości swojej 

retoryki, ponieważ kwota z tytułu oszczędności etatowego członka Zarządu Powiatu a kwota  

z tytułu przewodniczenia komisji jest nieporównywalna.  
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W związku z tym, że innych pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Piotr 

Lechowicz poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący przyjęcia rezygnacji etatowego 

członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego. Przewodniczący dodał, że radni przed sesją 

otrzymali nowe projekty uchwał.  

 Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji etatowego członka Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego została podjęta 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym, nadano jej 

numer XXXVII/258/2017 – załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad 5) 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że w związku z wyborem 

członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego prosi o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji 

Skrutacyjnej. 

Radna Bronisława Mela zaproponowała radnego Stanisława Wojtasika. Radny wyraził 

zgodę na udział w komisji skrutacyjnej. 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zaproponował radnego Krzysztofa Żołnowskiego. Radny 

nie wyraził zgody na uczestniczenie w pracach komisji skrutacyjnej. 

Radny Artur Masiowski zaproponował radnego Bogusława Bzowskiego. Radny wyraził 

zgodę na udział w komisji skrutacyjnej. 

Radny Mariusz Jabłoński zaproponował kandydaturę radnego Jerzego Szuberta. Radny 

wyraził zgodę na udział w komisji skrutacyjnej. 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie skład Komisji 

Skrutacyjnej: 

1. Stanisław Wojtasik, 

2. Bogusław Bzowski, 

3. Jerzy Szubert. 

 

Komisja Skrutacyjna została powołana jednogłośnie w w/w składzie. 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta na stanowisko członka Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego zaproponował kandydaturę doświadczonego samorządowca i byłego 

etatowego członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego Krzysztofa Żołnowskiego.  

Radny Krzysztof Żołnowski wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz ogłosił przerwę na przygotowanie kart do 

głosowania. Poprosił by Komisja Skrutacyjna wybrała ze swego grona Przewodniczącego.  

Po przerwie stan radnych 17. 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poprosił Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik powiedział, że Komisja 

Skrutacyjna ukonstytuowała się, a na Przewodniczącego Komisji wybrano radnego  

S. Wojtasika. Przewodniczący Komisji przypomniał radnym § 30 Statutu Powiatu 
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Namysłowskiego dotyczący przeprowadzenia głosowania tajnego – załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru członka Zarządu 

Powiatu Namysłowskiego, wyczytując radnych z listy obecności.  

 

Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz ogłosił 10 

minut przerwy na zliczenie głosów i przygotowanie protokołu przez Komisje Skrutacyjną. 

 

Po przerwie stan radnych 17. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik odczytał protokół  

z przeprowadzenia głosowania tajnego dot. wyboru członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

i poinformował, że Pan Krzysztof Żołnowski został wybrany na członka Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 10 głosami za, przy 7 głosach przeciwnych – uchwała nr XXXVII/259/2017 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Protokół i karty do głosowania z przeprowadzonego 

głosowania tajnego stanowią kolejno załącznik nr 9 i 10 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz odczytał uchwałę w sprawie wyboru 

członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego. 

 

Ad 6) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  

i Mienia Powiatu – załącznik nr 11 do protokołu. 

  

Radny Marcin Piekarek poprosił o podanie uzasadnienia rezygnacji ze stanowiska 

Przewodniczącej Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

 

Radna Bronisława Mela powiedziała, że są to względy osobiste i zawodowe. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że we wcześniejszym głosowaniu udało 

się zaoszczędzić środki finansowe, dlatego też apeluje o nie podejmowanie uchwały w sprawie  

przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 

Powiatu, a radną B. Melę o wycofanie swojej rezygnacji. 

 

Radna Bronisława Mela powiedziała, że podtrzymuje swoją decyzję.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  

i Mienia Powiatu pod głosowanie. 

 

 Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Komisji Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu została podjęta 10 głosami za, przy 3 głosach 

przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących, nadano jej numer XXXVII/260/2017 – załącznik 

nr 12 do protokołu. 
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Ad 7) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poprosił o zgłaszanie kandydatur na 

Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

 Radny Bogusław Bzowski zaproponował kandydaturę radnego Wojciecha 

Próchnickiego. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

 Radny Cezary Zając zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Szyndlarewicza.  

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy radny Szyndlarewicz 

wyraża zgodę na kandydowanie. 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie tylko wyraża zgodę ale i deklaruje, 

że różnicę diety zwykłego radnego a Przewodniczącego Komisji, co miesiąc będzie 

przekazywana na Dom Dziecka w Namysłowie. 

 Radny Artur Masiowski powiedział, że radny K. Szyndlarewicz może całą dietę 

przekazać na Dom Dziecka.  

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że wspólnie z radnym Arturem 

Masiowskim mogą przekazać dietę na Dom Dziecka. Zaapelował do radnych, by wzięli pod 

uwagę to, że na konto Domu Dziecka co miesiąc będzie wpływać określona kwota pieniędzy.  

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

Lechowicz według kolejności alfabetycznej poddał pod głosowanie kandydaturę radnego 

Wojciecha Próchnickiego pod głosowanie. Dodał, że jeżeli radny Wojciech Próchnicki uzyska 

wymaganą ilość głosów i zostanie wybrany na Przewodniczącego Komisji, głosowanie drugiej 

kandydatury będzie niezasadne.  

 Radny Wojciech Próchnicki 9 głosami za, przy 7 głosach przeciwnych i 1 głosie 

wstrzymującym został wybrany na Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu.  

 Radny Wojciech Próchnicki podziękował za wybór, dodając, że systematycznie wspiera 

organizacje charytatywne a nie tylko okazjonalnie.  

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że miał nadzieje, że Przewodniczący 

Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu w chwili zabrania głosu powie, 

że idzie w jego ślady i będzie wspierał Dom Dziecka.  

 Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że jeżeli radny Krzysztof 

Szyndlarewicz przekaże swoją dietę na Dom Dziecka, to on również przekaże co miesiąc jej 

równowartość.  

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że akceptuje to rozwiązanie, proponując, 

aby radny Artur Masiowski również przekazał całą swoją dietę na Dom Dziecka.  

Radny Artur Masiowski powiedział, że każdy w swoich duchu i według własnego 

sumienia wspiera pewna działania, przypominając o Stowarzyszeniu Opieki Długoterminowej 

przy Szpitalu.  

Radny Adam Maciąg powiedział, że radny Artur Masiowski jest niekonsekwentny, 

ponieważ sam wywołał powyższą dyskusje. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz odczytał uchwałę w sprawie zmiany 

uchwały Nr II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.  

w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu, 

nadano jej numer XXXVII/261/2017 – załącznik nr 13 do protokołu 

Ad 8) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że informacje Starosty  

z działalności Zarządu Powiatu w okresie miedzy sesjami radni otrzymali, a następnie zapytał 

czy są pytania.  

Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu. 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że w okresie sprawozdawczym 

odbyło się pięć posiedzeń Zarządu, a z dzisiejszym posiedzeniem to sześć, prosząc o zadawanie 

pytań. 

 Radny Cezary Zając powiedział, że w dniu 26 października br. Zarząd Powiatu pracował 

nad projektem budżetu powiatu na 2018 r., a następnie zapytał, czy w budżecie powiatu na 2018 

rok droga w m. Bąkowice została ujęta do remontu.  

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że dnia 11 grudnia odbędą się 

Komisje dot. projektu budżetu powiatu na 2018 rok, a następnie odczytał zaplanowane 

inwestycje drogowe, które zostały zaplanowane do remontu na 2018 rok, w których znajdowała 

się droga w m. Bąkowice. 

Radny Cezary Zając zapytał czy kolejność realizacji inwestycji drogowych jest taka jaka 

przedstawił Starosta Namysłowski czy są może jakieś priorytety.  

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że Zarząd Powiatu będzie chciał 

zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje. Ponadto w trakcie realizacji jest projekt który 

zakłada remonty 13 km. dróg i jeżeli uda się zrobić wspólny remont, to może pojawią się 

oszczędności poprzetargowe, w ramach których uda się zrobić więcej niż zaplanowano.    

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał co się stało z inwestycją drogową Ligota 

Książęca – Żaba, na którą w roku ubiegłym został wykonany projekt. 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że na tą inwestycje potrzeba kilku 

milionowych nakładów, a Powiatu na to nie stać.  

Ad 9) 

Radny Sławomir Gradzik zapytał ile Starostwo Powiatowe kosztował etat asystenta 

Starosty i etatowego członka Zarządu Powiatu w obecnej kadencji rady, czyli 2014-2018. 

Poprosił o podanie kwot brutto w rozbiciu na miesiące przez cały okres zajmowania w/w 

stanowisk. Radny Gradzik poprosił o odpowiedź na piśmie.  

Radny Roman Letki powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelacje złożoną na 

sesji w dniu 18 października br. Następnie odniósł się do wycinki krzaków w miejscowości 

Kozuby, naprzeciw przystanku autobusowego o którą prosił i do dnia dzisiejszego nie są one 

usunięte. Dodał, że jeżeli Starostwa Powiatowego  nie stać na wykonanie takiej pracy to on sam 

ją wykona. Pan Letki powiedział, że jeżeli Powiatu nie stać na remont dziur na drodze Pokój –  
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Karłowice to prosi o dostarczenie asfaltu i sam te dziury załata. W miejscowości Kozuby 

zostały zamontowane nowe lampy, a pod nimi wystają gałęzie i lampy nie do końca spełniają 

swoją rolę. Radny Roman Letki powiedział, że na ostatniej sesji prosił o przejechanie się 

samochodem drogą Jagienna – Kopalina, ponieważ wystają tam gałęzie, które mogą 

doprowadzić do wypadku. Powiedział, że na poprzedniej sesji również prosił o posprzątanie 

konarów drzew, w tej chwili już tylko pni, ponieważ samo drzewo zostało już posprzątane 

prawdopodobnie przez gospodarzy miejscowości Jagienna i Fałkowice.      

Starosta Namysłowski powiedział, że radny na swoje pytania otrzyma odpowiedź na 

piśmie. Następnie przeprosił radnego że nie otrzymał odpowiedzi na złożoną interpelację na 

poprzedniej sesji, mówiąc, że musiało to być zwykle niedopatrzenie. Starosta powiedział, że  

w listopadzie nie było zimy, więc są zaoszczędzone pieniądze, które przeznaczone zostaną na 

łatanie dziur. Przeglądy drzew są robione na bieżąco i w miejscach niebezpiecznych gałęzie 

zostają podcięte.   

Radny Roman Letki powiedział, że uczestniczył przy ostatnim objeździe dróg na terenie 

Gminy Pokój i prosi, by i tym razem mógł uczestniczyć, gdy przyjedzie komisja do wycinki 

gałęzi.  

Rany Krzysztof Szyndlarewicz odniósł się do delegacji służbowych Pana Bartłomieja 

Stawiarskiego, mówiąc, że w odpowiedzi na interpelacje trudno mu pewne stwierdzenia 

zaakceptować, ponieważ nie rozumie jak w dokumentach służbowych nie ma informacji gdzie 

i czego dotyczyło spotkanie służbowe. Powiedział, że na piśmie zwróci się do Starosty  

o wyjaśnienie kilku wyjazdów służbowych, ponieważ bardzo często Pan B. Stawiarski  

w okresie kampanii wyborczej jeździł na spotkania do Brzegu. Dodał, że zastanawiał się co 

Powiat Namysłowski tak często w Brzegu załatwiał i czy częste wyjazdy do Brzegu trwają 

nadal. Pan Szyndlarewicz powiedział, że nie rozumie jak z pieniędzy Powiatu można było 

wypłacić delegacje na I Kongres Muzealników Polskich. Zapytał czy Powiat ma swoje 

muzeum, czy Powiat jest tak szczodry aby finansował indywidualne zainteresowania i hobby 

poszczególnych członków Zarządu Powiatu. 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że odpowiedź dla radnego została 

przygotowana na podstawie dokumentów które istnieją, a na delegacje w większości 

przypadkach wysyłał poprzedni Starosta Namysłowski. Często opisy na delegacjach są 

lakoniczne, ale nie ma wymogów prawnych, które by regulowały szczegółowość opisu. 

Starosta dodał, że radny ma prawo domagania się uściślenia pewnych rzeczy w interpelacji  

i zostanie to zrobione na tyle na ile pozwoli na to dokumentacja.  

Rany Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że przeczytał, że wyjazdy służbowe zlecał 

poprzedni Starosta, którego dzisiaj już nie ma wśród nas i nie będzie mógł zaprzeczyć, ale 

wszyscy pamiętają, że w tym czasie Starosta Michał Ilnicki przebywał na chorobowym i był 

nieobecny w pracy. Trudno aby człowiek obłożnie chory zlecał delegacje swojemu 

Wicestaroście, dodając, że zaczyna wątpić w uczciwość i chęć wyjaśnienia pewnych spraw.      

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że jeżeli Starosta Namysłowski 

Michał Ilnicki był bardzo chory to wszystkie jego obowiązki spadły na Wicestarostę 

Namysłowskiego B. Stawiarskiego. Dodał, że każdy kto znał Starostę M. Ilnickiego to dobrze 

wie, że nie lubił wyjeżdżać poza teren Powiatu Namysłowskiego, dlatego też delegował inne 

osoby.  
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Radny Jerzy Szubert powiedział, że on również chciałby uczestniczyć w przeglądach 

dróg powiatowych gdy będą się odbywać.      

Ad 10a) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Namysłowskiego na 2018 rok – załącznik nr 15 do protokołu. 

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 opinię. 

 

Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Namysłowskiego na 2018 rok została podjęta jednogłośnie i nadano jej 

numer XXXVII/262/2017 – załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad 10b) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2018 rok” – załącznik nr 17 do protokołu. 

 

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 opinię. 

 

Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2018 rok” została podjęta jednogłośnie i nadano jej 

numer XXXVII/263/2017 – załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad 10c) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzony 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na rzecz dla nauczycieli pełniących 

funkcje kierownicze – załącznik nr 19 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 opinię. 

 

Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

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 zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

prowadzony bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na rzecz dla nauczycieli 

pełniących funkcje kierownicze nie została podjęta. 8 radnych głosowało za, 8 radnych 

głosowało przeciw i 1 radny wstrzymał się od głosu.  

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że Zarząd Powiatu przedstawił 

powyższy projekt uchwały, ze względu na trudna sytuacje finansową Powiatu. W poprzedniej 

kadencji w której Starosta był Pan Julin Kruszyński taka właśnie uchwała obowiązywała, a na 

początku kadencji Starosty Michała Ilnickiego wprowadzono uchwałę, która w tej chwili 

obowiązuje, dodając, że sam głosował za jej wdrożeniem. Starosta powiedział, że sytuacja w 

oświacie jest trudna, a podjęcie w/w projektu uchwały byłoby tymczasowe i dawałoby 

oszczędności w kwocie ok 120.000 zł. rocznie. Następnie odniósł się do decyzji Ministerstwa 

Finansów o zwrotach subwencji w wysokości 3 500 0000 zł., dodając, że od decyzji Powiat się 

odwołał do Sądu, co również niesie za sobą koszty. Starosta Namysłowski powiedział, że 

wprowadzenie w życie w/w projektu uchwały nie powoduje utraty pracy przez nauczycieli, jak 

również tego, że będą mieć niepełny wymiar pracy.  

 

 W trakcie wypowiedzi Starosty Namysłowskiego salę narad opuścił radny Sławomir 

Gradzik. Stan radnych 16. 

 

 Po wypowiedzi Starosty Namysłowskiego radny Roman Letki opuścił salę narad. Stan 

radnych 15. 

  

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że 4 godziny tygodniowo dla dyrektora, 

szkoły nie uratują i należy poszukać oszczędności gdzie indziej. Może warto, by 4 godziny 

dyrektor przeznaczył na zarządzanie placówką, co przyniesie większy efekt finansowy, niż 

korzyści z dołożenia 4 godzin.  

 

 Radny Stanisław Wojtasik powiedział, że się wstrzymał od głosu. W poprzedniej 

kadencji również chciano zmienić zapis dot. zwiększenia godzin dla wicedyrektorów, co 

zostało negatywnie zaopiniowane przez związki zawodowe. Opinia ta nie była wzięta pod 

uwagę przez Radę Powiatu przy głosowaniu i uchwala została podjęta.  
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Ad 10d) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw – załącznik nr 20 do 

protokołu. 

 

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 opinię. 

 

Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

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 regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw została podjęta jednogłośnie  

i nadano jej numer XXXVII/264/2017 – załącznik nr 21 do protokołu.  

 

Ad 10e) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że plan pracy był 

omawiany na każdej komisji, ponadto radni otrzymali nowy projekt uchwały, ponieważ 

wkradły się błędy edytorskie związane z datą przy tematach do realizacji. Przewodniczący 

Rady Powiatu zapytał czy są uwagi do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu Namysłowskiego na 2018 rok – załącznik nr 22 do protokołu. 

 

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 opinię. 

 

Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

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.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poprosił Przewodniczącego Komisji 

Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Jerzego Szuberta o opinię.  

 

Przewodniczący Komisji Jerzy Szubert powiedział, że opinia jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2018 

rok została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXVII/265/2017 – załącznik nr 23 do 

protokołu. 

 

Ad 10f) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że projekty uchwał 

dotyczące organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Namysłowski będą głosowane osobno, a następnie zapytał 

czy są pytania. 

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał skąd wynika potrzeba organizacji wspólnej 

obsługi finansowej jednostek organizacyjnych. 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że jest to działanie, które ma 

przynosić oszczędności. Kilka Pań odeszło na emeryturę i uznano że nadszedł odpowiedni 

moment na zmniejszenie zatrudnienia w obsłudze finansowej jednostek. Rozwiązanie polega 

na łączeniu stanowisk np. główna księgowa z Zespołu Szkół Rolniczych będzie prowadzić 

obsługę finansową Rolniczego Centrum Kształcenia ustawicznego, co pozwoli na oszczędności 

w wysokości ok. 200 000 zł. Panie otrzymają również rekompensatę finansową, ponieważ będą 

musiały wykonywać więcej pracy.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy Powiat nie powinien zastosować wspólnej 

obsługi dla całego powiatu, co dałoby większe oszczędności. Następnie zapytał czy w Zespole 

Szkół Mechanicznych coś się zmieniło.  

 

Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka powiedziała, że w Zespole Szkół Mechanicznych 

odeszła jedna z pań księgowych i pozostała główna księgowa, która poprowadzi obsługę całej 

placówki.  

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że Zarząd Powiatu zastanawiał się 

nad wspólną obsługą finansową całego Powiatu, jednak na dzień dzisiejszy zaproponowane 

rozwiązanie jest łatwiejsze do zaakceptowania przez księgowe szkół. W momencie wspólnej 

obsługi finansowej powiatu byłaby tyko jedna główna księgowa, co rodziło konflikt, a pod 

uwagę brane były również względy ludzkie. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy wiadomo jakie by były oszczędności gdyby 

Powiat zrobił wspólną obsługą finansową całego Powiatu. Dodał, że względy ludzkie są ważne 

ale należy pamiętać o kosztach jakie Powiat ponosi w związku z oświatą.  

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że pojawia się niekonsekwencja 

radnych, ponieważ wcześniej radni nie wzięli pod uwagę oszczędności jakie miałyby wynikać 
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z poprzednio omawianej uchwały. Księgowe jak również dyrektorzy szkół byli przeciwni 

stworzeniu wspólnej obsługi finansowej dla szkół powiatu i chcieli mieć główną księgową w 

swojej placówce.   

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zamknął dyskusję, ponieważ według 

niego tematyka rozmów wyszła poza zakres przedmiotowy uchwały.  

 

W związku z tym, że innych pytań dotyczących uchwały nie było Przewodniczący Rady 

Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie organizacji 

wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Namysłowski, dodając, że chodzi o uchwałę w sprawie połączenia 

obsługi finansowej Zespołu Szkół Rolniczych i Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Namysłowie – załącznik nr 24 do protokołu. 

 

 Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek 

organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Namysłowski (ZSR  

i RCKU) została podjęta 14 głosami za, radny Krzysztof Szyndlarewicz nie wziął udziału  

w głosowaniu. Uchwale nadano numer XXXVII/265/2017 – załącznik nr 25 do protokołu.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz opuścił salę narad. Stan radnych 14. 

 

Ad 10g) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do projektu uchwały 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Namysłowski (LO i ZSS) – załącznik nr 26 do 

protokołu. 

 

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 opinię. 

 

Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

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 organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek 

organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Namysłowski (LO  

i ZSS) została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXVII/267/2017 – załącznik nr 27 

do protokołu. 
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Ad 10h) 

 

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 28 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 

Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2025 została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer XXXVII/268/2017 – załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Ad10i) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/194/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok – 

załącznik nr 30 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 XXVII/194/2016 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 

2017 rok została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXVII/269/2017 – załącznik  

nr 31 do protokołu. 

 

Ad 10j) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że w projekcie uchwały  

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku nastąpiła 

zmiana w treści, którą Komisja Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
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opiniowała przed sesją. Radni otrzymali nowy projekt uchwały. Projekt uchwały w wersji 

pierwotnej stanowi załącznik nr 32 do protokołu, projekt uchwały po zmianie stanowi 

załącznik nr 33 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 w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 

została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXVII/270/2017 – załącznik nr 34 do 

protokołu. 

 

Ad 10k) 

 

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 roku – załącznik nr 35 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 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXVII/271/2017 – załącznik 

nr 36 do protokołu. 

 

Ad 10l)  

 

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 roku – załącznik nr 37 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.  
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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 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXVII/272/2017 

– załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Radny Mariusz Jabłoński opuścił salę narad. Stan radych 13.  

 

Ad 10m) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/243/2017 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego – załącznik nr 39 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 uchylenia uchwały nr XXXIV/243/2017 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXVII/273/2017 – 

załącznik nr 40 do protokołu. 

Radny Krzystzof Żołnowski opuścił salę narad. Radny Mariusz Jabłoński wrócił na sale 

narad. Stan radych 13.  

 

Ad 11) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do informacji 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za III kwartały 2017 r. – załącznik nr 41 do 

protokołu. Dodał, że powyższa informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Edukacji, 

Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz na Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  

i Mienia Powiatu, a następnie zapytał czy są jakieś uwagi lub pytania do materiału. 

 

 W związku  z tym, że pytań nie było informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia 

S.A. za III kwartały 2017 r. została przyjęta.  

 

Ad 12) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do sprawozdania  

z półrocznej działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz oceny sytuacji 
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kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu Namysłowskiego  

w pierwszej połowie 2017 r. – załącznik nr 42 do protokołu. 

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że z powyższego sprawozdania 

wynika, że Powiat Namysłowski jest bezpiecznym Powiatem, a Komenda Powiatowa Policji 

ma jedne z najlepszych wyników w województwie opolskim. Starosta pogratulował 

Komendantowi i wszystkim pracownikom Komendy wspaniałych wyników.  

  Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poprosił Przewodniczącego Komisji 

Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Jerzego Szuberta o opinię.  

 

Przewodniczący Komisji Jerzy Szubert powiedział, że opinia jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższe 

sprawozdanie. 

 

 Sprawozdanie z półrocznej działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie 

oraz ocena sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu 

Namysłowskiego w pierwszej połowie 2017 r. została przyjęte jednogłośnie.  

Ad 13) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że radny Krzysztof 

Szyndlarewicz otrzymał uzupełnienie do interpelacji, którą składał na wcześniejszej sesji, na 

dzisiejszej sesji radny poprosił o kolejne uzupełnienie interpelacji, na które otrzyma odpowiedź 

w stosownym terminie. Następnie zwrócił się do Starosty Namysłowskiego o sprawdzenie  czy 

radny Roman Letki otrzymał odpowiedź na swoją interpelację. Przewodniczący Rady Powiatu 

powiedział, że nową interpelację złożył radny Sławomir Gradzik.  

Ad 14) 

 Radny Stanisław Wojtasik zwrócił się z pytaniem do Komendanta Powiatowego Policji 

z pytaniem czy zostali ujęci sprawcy, którzy wczesną jesienią w okolicach Ligoty, Barzyny, 

Minkowska i Mikowic poprzewracali tablice informacyjne.    

 Komendant Powiatowy Policji Andrzej Ostrycharczyk powiedział, że postepowanie 

wyjaśniające jest w toku, otrzymali informacje o dwóch sprawcach, którzy zostaną za swój 

czyn rozliczeni.      

 Radny Marcin Piekarek zapytał czy prawdą jest, że boisko przy I Liceum 

Ogólnokształcącym będzie remontowane.  

 Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że w projekcie budżetu zostały 

zaplanowane środki na wykonanie dokumentacji projektowej na boisko przy I LO, ale więcej 

będzie można powiedzieć dnia 11 grudnia br. kiedy radni będą pracować nad budżetem 

powiatu.  

Ad 15) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz przedstawił informacje 

Przewodniczącego Rady Powiatu: 

 pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku na temat analizy oświadczeń 

majątkowych – załącznik nr 43 do protokołu.   
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 pismo Wojewody Opolskiego dotyczące analizy oświadczenia majątkowego 

Starosty Namysłowskiego Andrzeja Michty i byłego Przewodniczącego Rady 

Powiatu Wojciecha Próchnickiego – załącznik nr 44 do protokołu. 

 pismo Wójta Gminy Domaszowice dotyczące petycji remontu drogi powiatowej  

nr 1133 O i nr 1111O w miejscowości Wielołęka – załącznik nr 45 do protokołu. 

 dnia 11 grudnia 2017 r. odbędą się Komisje dotyczące budżetu powiatu na 2018 r., dnia 

27 grudnia br. odbędą się komisje przedsesyjne, a dnia 28 grudnia br. odbędzie się sesja 

Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz złożył życzenia Bożonarodzeniowe dla 

radnych i pozostałych osób uczestniczących w sesji i ich rodzin. 

 

Ad 16) 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

zamknął XXXVII posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 

  

XXXVII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1510. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Piotr Lechowicz 

Przewodniczący Rady Powiatu 

         Piotr Lechowicz 

 

 

Protokolant: Monika Duraj………………… 

 

 

 

 


