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PROTOKÓŁ NR XXX/2017 

Z XXX SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 1 MARCA 2017 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 

 

 

* * * 

 

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

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji i zapytania radnych. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Namysłowskiego, 

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

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

za 2016 rok. 

8. Ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za rok 2016. 

9. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej policji w Namysłowie oraz ocena 

sytuacji kryminalno-porządkowej i stanu zagrożenia na terenie powiatu 

namysłowskiego w 2016 roku. 

10. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie 

za 2016 rok. 

11. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia za 2016 rok, przedstawienie kontraktu na 2017 r. 

12. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2016. 

13. Sprawozdania Komisji stałych ze swej działalności. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

15. Wnioski i sprawy różne. 

16. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

17. Zakończenie sesji. 

 

Ad 1) 

 

Otwarcia XXX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

Powiatu Wojciech Próchnicki. Poinformował zgromadzonych, że w dniu dzisiejszym 

obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i w związku z tym zaprosił 

chętnych na mszę św. na godzinę 1800. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu przywitał Starostę Namysłowskiego Andrzeja Michtę, 

Wicestarostę Namysłowskiego Krzysztofa Żołnowskiego, Posła na Sejm Rzeczy Pospolitej 

Bartłomieja Stawiarskiego, Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, Sekretarz Powiatu Alinę 

Białas, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych i pozostałe osoby przybyłe na sesje. 
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W sesji uczestniczyło siedemnastu radnych powiatowych co stanowi o prawomocności 

obrad - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji  

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

 

Ad 2) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki zaproponował wprowadzenie do 

porządku obrad nowego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Namysłowskim a Gminą Pokój w sprawie przekształcenia 

Publicznego Gimnazjum w Pokoju w trzyletnią branżową szkołę I stopnia pod nazwą 

Branżowa Szkoła I stopnia w Pokoju oraz prowadzenia tej szkoły przez Gminę Pokój, 

oznaczone jako 6c. Dodał, że przed posiedzeniem sesji odbyło się posiedzenie Komisji 

Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, która pozytywnie zaopiniowała projekt  

w/w uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wprowadzenie w/w projektu 

uchwały pod obrady sesji. 

 

W/w projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad 16 głosami za, przy 

jednym głosie wstrzymującym.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poinformował o zmianie  

w projekcie uchwały budżetowej, która dotyczy zmiany w treści uchwały. Zmiana ta została 

pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  

i Mienia Powiatu, dodając, że radni otrzymali projekt zmienionej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie zmianę w projekcie uchwały 

budżetowej. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał co w tej chwili zostało poddane pod 

głosowanie, ponieważ sam projekt uchwały budżetowej w porządku obrad się znajduje.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że pod głosowanie 

została poddana zmiana w treści uchwały budżetowej. 

 

Radca Prawny Wojciech Kucypera powiedział, że zmianę w treści projektu uchwały 

poddaje się pod głosowanie podczas podejmowania uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie porządek obrad z wcześniej 

przegłosowaną zmianą – nowym projektem uchwały oznaczonym jako 6c. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji i zapytania radnych. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 
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ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Namysłowskiego, 

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

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Namysłowskim  

a Gminą Pokój w sprawie przekształcenia Publicznego Gimnazjum w Pokoju  

w trzyletnią branżową szkołę I stopnia pod nazwą Branżowa Szkoła I stopnia  

w Pokoju oraz prowadzenia tej szkoły przez Gminę Pokój. 

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

za 2016 rok. 

8. Ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za rok 2016. 

9. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej policji w Namysłowie oraz ocena 

sytuacji kryminalno-porządkowej i stanu zagrożenia na terenie powiatu 

namysłowskiego w 2016 roku. 

10. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie 

za 2016 rok. 

11. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia za 2016 rok, przedstawienie kontraktu na 2017 r. 

12. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2016. 

13. Sprawozdania Komisji stałych ze swej działalności. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

15. Wnioski i sprawy różne. 

16. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

17. Zakończenie sesji. 

 

Ad 3) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że do chwili obecnej nie wpłynęły żadne 

uwagi do protokołu z poprzedniej sesji, a następnie poddał projekt protokołu z XXIX sesji 

Rady Powiatu Namysłowskiego pod głosowanie. 

 

 Protokół z sesji nr XXIX z dnia 25 stycznia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 4) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że informacja 

Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami została radnym 

dostarczona, a następnie poprosił o zadawanie pytań. Informacja Starosty z działalności 

Zarządu Powiatu w okresie między sesjami stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że przedstawiona informacja dotyczy  

2 spotkań Zarządu Powiatu. Poprosił Starostę Namysłowskiego Andrzeja Michtę  

o przekazanie informacji z posiedzenia Zarządu Powiatu, który odbył się w dniu dzisiejszym. 

 

 

Starosta Namysłowski powiedział, że informację szczegółową z przebiegu posiedzenia 

Zarządu Powiatu radni otrzymają na kolejnej sesji. Dodał, że najważniejszym punktem 

dzisiejszego spotkania była uchwała wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Powiatem Namysłowskim a Gminą Pokój w sprawie przekształcenia Publicznego Gimnazjum 
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w Pokoju w trzyletnią branżową szkołę I stopnia pod nazwą Branżowa Szkoła I stopnia  

w Pokoju oraz prowadzenia tej szkoły przez Gminę Pokój, będąca odpowiedzią na pismo 

Wójt Gminy Pokój Pani Barbary Zając. Następnie Pan Andrzej Michta odczytał program 

Zarządu Powiatu z dnia 1 marca 2017 r.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o rozwinięcie stanowiska Zarządu Powiatu 

odnośnie punktu pierwszego, dotyczącego wniosku Rady Sołeckiej Woskowic Małych  

o regularne koszenie całego pasa drogowego, drogi nr 30/1 i 30/2. 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta podkreślił, że szczegółowa informacja zostanie 

przedstawiona na kolejnej sesji. Dodał, że Zarząd Powiatu przyjął, iż standard koszenia 

rowów zostanie utrzymany na takim poziomie jak dotychczas. Pełne koszenie poboczy 

wymagałoby zbyt dużego nakładu środków pieniężnych. Zaznaczył, że na chwilę obecną 

pobocza wykaszane są na metr od jezdni, regularnie 3 razy do roku. Pan Andrzej Michta 

powiedział, że jeżeli Zarząd Powiatu przychyli się do wniosku jednego sołectwa, będzie 

musiał adekwatnie przychylić się do wniosków pozostałych sołectw, a jest ich ok. 70 na 

terenie Powiatu Namysłowskiego.  

 

 Radny Szyndlarewicz powiedział, że lokalna społeczność zmobilizowała się  

i usunęła zakrzaczenia z pasa drogowego na własny koszt, za zgodą Wydziału Dróg Starostwa 

Powiatowego. Dodał, że usunięcie zakrzaczeń za m2 kosztuje 3 zł, natomiast samo koszenie 

to koszt 3 gr/m2. Powiedział, że warto przeanalizować, czy nie byłoby taniej wykaszać całość 

poboczy niż interweniować dopiero w momencie, gdy krzaki wyrosną. 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że Zarząd Powiatu dokładnie 

przeanalizuje ten temat. 

 

 Więcej pytań nie było. Informacja została przyjęta.  

 

Ad 5) 

 

Interpelacji i zapytań radnych nie było. 

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz złożył wniosek formalny o 5 minutową przerwę przed 

punktem dotyczącym bloku uchwał.   

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie  

w/w wniosek.  

 

 Wniosek formalny o 5 minutową przerwę został przyjęty pozytywnie: 12 głosami za, 

przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki ogłosił 5 minut przerwy. 

 

 Stan radnych po przerwie 17. 

 

Ad 6a) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że w dniu 

dzisiejszym nastąpiła zmiana ustawy o Samorządzie Powiatowym, dlatego w podstawie 
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prawnej głosowanej uchwały, oznaczonej jako pkt. 6a, dopisuje się „Dz. U. z 2017 r., poz. 

1948”. Zmiana polega na tym, że w momencie wystąpienia uchybień w składanych 

oświadczeniach majątkowych, Urząd Skarbowy będzie kierował te oświadczenia do kontroli 

do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a nie tak jak wcześniej do Urzędu Kontroli 

Skarbowej. 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię do 

projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 

oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego – załącznik nr 4 do protokołu.  

 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisław 

Wojtasik powiedział, że rozpatrywany projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.:  

7 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w imieniu radnych opozycji będzie 

głosował przeciwko w/w projektowi uchwały. Jest to konsekwencją nie tyle szczegółowych 

zapisów tej uchwały, a tego, że reforma oświaty tylko w tytule nazywa się reformą. Dodał, że 

to co zgotowała nam Pani Minister, Rząd, Sejm i podpis Prezydenta cofa nas w rozwoju i ma 

nadzieję, że radni będący nauczycielami i dyrektorami placówek zdobędą się na odwagę  

i poprzez odrzucenie tego projektu uchwały zaprotestują i dadzą wyraźny sygnał zarówno 

Wojewodzie Opolskiemu jak i całemu Rządowi, że na taki sposób reformowania oświaty nie 

wyrażamy zgody. Radny zaapelował do druha Stanisława Wojtasika – Przewodniczącego 

Związków Nauczycielstwa Polskiego oddziału w Namysłowie, aby był konsekwentny  

w swoich działaniach i tak jak skutecznie organizuje akcje strajkowe na terenie powiatu 

namysłowskiego również dzisiaj odważył się i ten projekt uchwały wyrzucił do kosza. 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że w/w uchwała musi zostać 

podjęta, ponieważ Powiat Namysłowski musi dostosować szkoły do nowych przepisów. 

Dodał, że Zarząd Powiatu nie może być przeciwko przekształceniu szkół Powiatu 

Namysłowskiego, ponieważ ten element reformy oświatowej leży w interesie społeczności 

powiatowej. Zarząd Powiatu jako koalicja będzie głosował za przyjęciem w/w projektu 

uchwały, ponieważ musi przestrzegać ustaw, a samą demonstracją nic się nie osiągnie.  

 

 Radny Stanisław Wojtasik powiedział, że Związek Nauczycielstwa Polskiego bardzo 

szeroko prowadzi akcję protestacyjną, która trwa już ponad rok. Dodał, że na samorząd 

nałożony jest obowiązek ustawowy dostosowania sieci szkół do nowego prawa oświatowego, 

dlatego omawiany projekt uchwały w kwestii szkół ponadgimnazjalnych jest dość korzystny. 

Odniósł się do szkół gimnazjalnych i podstawowych, mówiąc, że dla organów prowadzących 

jest to sytuacja bardziej skomplikowana.  

 Pan Wojtasik powiedział, że ZNP jest po referendum strajkowym na terenie 3 organów 

prowadzących: Gmina Świerczów, Starostwo Powiatowe oraz Gmina Namysłów. Na  

22 placówki objęte działaniami Związków Zawodowych Nauczycielstwa Polskiego, których 

adresatami są sami nauczyciele, w 3 placówkach referendum strajkowe było unieważnione, ze 

względu na niską frekwencje głosujących. W 10 placówkach opowiedziano się za strajkiem,  

a w 12 placówkach nie wyrażono zgody na przeprowadzenie strajku. Zaznaczył, że ZNP nie 

poprzestanie na strajku, ponieważ Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego  

wystąpił z inicjatywą referendum szkolnego, czyli zbierane są podpisy, których na dzień 

dzisiejszy jest ok. 140 tysięcy. Do końca marca należy zebrać co najmniej 500 000 podpisów, 
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aby zostało przeprowadzone referendum szkolne. Powiedział, że jako radny jest zobowiązany 

do tego, aby organ prowadzący szkoły wprowadzał akty prawne zobligowane ustawą. 

 

Więcej pytań nie było.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 

oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego została podjęta 10 głosami za, przy 6 głosach przeciwnych i 1 głosie 

wstrzymującym, nadano jej numer XXX/209/2017 – załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad 6b) 

 

  Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącą 

Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę o opinię do 

projektu uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2017 r.  – załącznik nr 6. Poinformował, że w projekcie tej uchwały nastąpiła 

zmiana w treści – załącznik nr 7 do protokołu.  

  

Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

powiedziała, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

 Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2017 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXX/210/2017 – 

załącznik nr 8 do protokołu.   

 

Ad 6c) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię do 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Powiatem Namysłowskim a Gminą Pokój w sprawie przekształcenia Publicznego 

Gimnazjum w Pokoju w trzyletnią branżową szkołę I stopnia pod nazwą Branżowa 

Szkoła I stopnia w Pokoju oraz prowadzenia tej szkoły przez Gminę Pokój – załącznik 

nr 9 do protokołu. 

 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, 

że projekt w/w uchwały został pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję 

(9głosow za).  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że projekt powyższej  uchwały otrzymał 

w dniu dzisiejszym i w związku z tym ma kilka pytań. Zapytał ilu aktualnie uczniów, z terenu 

Gminy Pokój, uczy się w szkołach średnich na terenie Powiatu Namysłowskiego. 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że z informacji jakie posiada,  

7 uczniów z Gminy Pokój uczęszcza do szkół średnich na terenie Powiatu Namysłowskiego.  
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 Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Sławomir Hinborch powiedział, że 

tych 7 uczniów pochodzi z tegorocznego naboru do szkół. 

 

 Radny Szyndlarewicz odniósł się do projektu porozumienia i zapytał, czy wszystkie 

koszty związane z prowadzeniem szkoły branżowej bierze na siebie Gmina Pokój. 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta odpowiedział, że tak. 

 

 Radny Szyndlarewicz powiedział, że na dobrą sprawę szkoły z terenu Powiatu 

Namysłowskiego stracą jedynie subwencję przeznaczoną na tę niewielką liczbę uczniów. 

Zapytał, czy ktoś te skutki finansowe policzył i czy znane są kwoty.  

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że bardzo trudno jest coś takiego 

oszacować. 

 

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

szkoła branżowa, która ma powstać w Gminie Pokój jest odpowiednikiem szkoły zawodowej, 

dlatego jeżeli chciano by oszacować utracone dochody z tytułu mniejszej subwencji, to należy 

brać pod uwagę jedynie utratę uczniów, którzy potencjalnie przeszliby do szkoły zawodowej.  

 

 Radny Mariusz Jabłoński powiedział, że chodzi szczególnie o dzieci uczęszczające do 

OHP, gdzie uczniowie w większości są z zewnątrz i albo zostaną w nowo utworzonej szkole 

albo wyjadą.  

 

 Radny Stanisław Wojtasik powiedział, że jeżeli wygaszone zostanie gimnazjum, to 

wielu nauczycieli z terenu Gminy Pokój straci pracę i ten fakt głównie przyczynił się do 

pozytywnego zaopiniowanie wyżej wymienionego projektu uchwały. Dodał, że projekt 

uchwały został zaopiniowany 10 głosami pozytywnymi, a nie 9, jak wcześniej poinformował.  

 

 Więcej pytań nie było. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 

  

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Powiatem Namysłowskim a Gminą Pokój w sprawie przekształcenia Publicznego 

Gimnazjum w Pokoju w trzyletnią branżową szkołę I stopnia pod nazwą Branżowa 

Szkoła I stopnia w Pokoju oraz prowadzenia tej szkoły przez Gminę Pokój została 

podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXX/211/2017 – załącznik nr 10 do protokołu.  

 

Ad 7) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię  

nt. informacji o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej 

za 2016 rok – załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, 

że w/w informacja została zaopiniowana pozytywnie, jednogłośnie przez Komisję. 
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Informacja o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej 

za 2016 rok została przez radnych przyjęta. 

 

Ad 8) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku 

Jerzego Szuberta o opinię w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa gmin powiatu 

namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016 – załącznik nr 12 do 

protokołu. 

 

 Przewodniczący Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku powiedział, że Komisja zapoznała się i przyjęła otrzymany 

materiał.  

 

 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Gacek podziękował 

wszystkim osobom, które swoją decyzją, działaniem i postępowaniem pozytywnie wpłynęły 

na funkcjonowanie Komendy Powiatowej oraz OSP Powiatu Namysłowskiego. Powiedział, 

że w roku ubiegłym odnotowano mniejszą ilość zdarzeń, na co miała w pływ mniejsza ilość 

pożarów traw oraz mniejsza ilość związana z usuwaniem skutków wichur. Odniósł się do 

miejscowych zagrożeń, które związane są z nietypowym zachowaniem zwierząt, silnymi 

wiatrami oraz wypadkami drogowymi. Odnotowano wzrost ilości ofiar: 79 osób rannych,  

8 ofiar śmiertelnych. Następnie Pan Krzysztof Gacek przedstawił wysokość strat 

zarejestrowanych podczas wszystkich zdarzeń, które wyniosły ponad 1 840 000 zł. oraz 

szacowaną wartość uratowanego mienia podczas akcji ratowniczych, która wynosi ponad 

16 600 000 zł. Powiedział, że zsumował wszystkie straty związane z powstawaniem zdarzeń  

z kosztami funkcjonowania i utrzymania wszystkich jednostek i wychodzi na to, że suma strat 

i kosztów jest wielokrotnie mniejsza niż to, co straże pożarne otrzymują w wartości 

uratowanego mienia.  

 Komendant Krzysztof Gacek odniósł się do często występującego problemu 

związanego z dwutlenkiem węgla. Zaprezentował czujnik CO2, który jest urządzeniem 

niedrogim, z 10-letnią gwarancją, potrafiącym uratować ludzkie życie. W momencie zbyt 

dużego stężenia CO2 w powietrzu urządzenie wydaje głośny dźwięk ostrzegawczy. 

 Poinformował zgromadzonych, że w dniu 10 marca 2017 r. przechodzi na emeryturę  

i w związku z tym chciałby podziękować wszystkim za wieloletnią współpracę. Poprosił 

również o wsparcie dla nowego Komendanta, ponieważ budżet został obniżony i w związku  

z tym na pewno wystąpią problemy z utrzymaniem gotowości w jednostce. 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że wśród zgromadzonych znajdują 

się jeszcze dwie osoby, które współpracowały z Komendantem Krzysztofem Gackiem od 

początku jego kadencji. Jest to Pan Adam Maciąg, który w 1999 roku obejmował stanowisko 

Starosty oraz jego osoba, ponieważ pełnił wówczas funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu 

Namysłowskiego. Odniósł się do Pana Krzysztofa Gacka i powiedział, że przez te wszystkie 

lata stanowił wzór obowiązkowości, profesjonalizmu i oddania pracy dla społeczności 

lokalnej, za co serdecznie podziękować.  

 

 Radny Adam Maciąg odniósł się do roku 1999 i powiedział, że w tamtym czasie 

podjęto decyzję odnośnie uporządkowania spraw kadrowych. Ze względów społecznych 

podjęto wówczas decyzje dotyczące szpitala, technikum rolniczego, policji oraz straży. Dodał, 

że wszystkie te decyzje były trafione. Podkreślił, że dokonania Komendanta Krzysztofa 
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Gacka, ocena Pana Starosty oraz stan Komendy, jaką pozostawia po swojej pracy świadczy, 

że podjęta decyzja była słuszna i w związku z tym pogratulował za cały okres współpracy.  

 

 Radny Stanisław Wojtasik powiedział, że to z Nim, Komendant Krzysztof Gacek 

najwcześniej zaczął współpracę. Dodał, że wszystkie zebrane pochwały biorą się stąd, że 

zyskał solidne, dobre podstawy w momencie edukacji. Powiedział, że Pan Gacek był, jego 

uczniem, jego wychowankiem i w związku z tym pragnie wyrazić swoją dumę, za tak duże 

osiągnięcia. Następnie Pan Stanisław Wojtasik złożył podziękowania i gratulacje Panu 

Krzysztofowi Gackowi.  

 

 Ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za rok 2016 została przez radnych przyjęta. 

 

Ad 9) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku 

Jerzego Szuberta o opinię odnośnie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej 

policji w Namysłowie oraz oceny sytuacji kryminalno-porządkowej i stanu zagrożenia 

na terenie powiatu namysłowskiego w 2016 roku – załącznik nr 13 do protokołu.  

 

 Przewodniczący Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku powiedział, że sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

 Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej policji w Namysłowie oraz oceny 

sytuacji kryminalno-porządkowej i stanu zagrożenia na terenie powiatu namysłowskiego  

w 2016 roku zostało przez radnych przyjęte. 

 

Ad 10) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię 

dotyczącą sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Namysłowie za 2016 rok – załącznik nr 14 do protokołu.  

  

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, 

że sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zostało zaopiniowane 

pozytywnie.  

 

Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie 

za 2016 rok zostało przez radnych przyjęte. 

 

Ad 11) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię  

nt. informacji Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia za 2016 rok, przedstawienie kontraktu na 2017 r. – załącznik  

nr 15 do protokołu.  

 



 10 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, 

że informacja została przyjęta pozytywnie: 9 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki o opinię poprosił również 

Przewodniczącą  Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę 

Melę. 

 

 Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

powiedziała, że Komisja pozytywnie przyjęła powyższą informację.  

 

Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia za 2016 rok, przedstawienie kontraktu na 2017 r. została przez radnych 

przyjęta. 

 

Ad 12) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię 

odnośnie sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2016 – załącznik nr 16 do protokołu.  

 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, 

że Komisja pozytywnie, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.  

 

Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2016 zostało przez radnych przyjęte. 

 

Ad 13) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o pytania i uwagi 

odnośnie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony 

Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku – załącznik nr 17 do protokołu. 

 Pytań nie było.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe sprawozdanie pod głosowanie. 

  

 Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

  

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności 

Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku – załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.   

 

 Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie sprawozdanie Komisji 

Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku – 

załącznik nr 19 do protokołu.  

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.   
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Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności 

Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu – załącznik nr 20 do 

protokołu. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte pozytywnie, jednogłośnie.  

 

Ad 14) 

 

 Odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych nie było. 

 

Ad 15) 

 

 Radny Sławomir Gradzik powiedział, ze bardzo często zdarza się, że na odcinku drogi 

między miejscowością Jakubowice a miejscowością Pawłowice dziury są łatane wybiórczo. 

Zapytał jakim kluczem jest to robione.  

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że w najbliższym czasie odbędzie 

się wiosenny przegląd dróg i zostanie to sprawdzone. 

 

 Radny Marcin Piekarek powiedział, że po zakończonym remoncie na  

ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie udało się również położyć chodnik, który został zasypany 

piaskiem. Następnie spadł śnieg i przyszedł mróz i niestety piach nie wpadł między fugi  

kostki i zaczynają się one ruszać. Poprosił aby podczas wiosennego przeglądu dróg zwrócić 

na to uwagę. Kolejną kwestią, którą poruszył jest przesunięcie linii STOP na skrzyżowaniu 

drogi prowadzącej od Rynku w stronę miejscowości Ligotka.  

 

 Starosta Namysłowski powiedział, że poprawki gwarancyjne na ul. Grunwaldzkiej  

w Namysłowie, jak również w miejscowości Głuszyna zostaną wykonane. 

 Następnie Pan Andrzej Michta powiedział, że Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie 

zajął I miejsce wojewódzkie i IX miejsce w kraju pod względem efektywności zatrudnionych. 

Podkreślił, że jest to znaczące osiągnięcie i pogratulował Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 

Pracy Zbigniewowi Juzakowi oraz Pani Dyrektor Iwonie Kamińskiej.  

 

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniew Juzak powiedział, że nie jest to 

zasługa dyrektorów a wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, za co chciałby 

serdecznie podziękować, ponieważ dla Urzędu jest to duże wyróżnienie. 

 

Ad 16) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że radni otrzymali 

drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej 3 pisma i 2 opinie: 

 pismo Prokuratora Okręgowego w Opolu dot. likwidacji Ośrodka Zamiejscowego 

Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie – załącznik nr 21 do 

protokołu, 

 postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odnośnie skargi na 

uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego Nr XXII/142/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.  

w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącego rady powiatu – załącznik nr 22 do 

protokołu, 

 pismo Marszałka Województwa Opolskiego odnośnie uchwały Nr XXIX/208/2017 Rady 

Powiatu Namysłowskiego w sprawie remontu dróg wojewódzkich nr 454 i nr 451 – 
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załącznik nr 23 do protokołu, 

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. prawidłowości planowanej kwoty 

długu – załącznik nr 24 do protokołu, 

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. możliwości sfinansowania deficytu 

określonego w uchwale budżetowej – załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych do dnia 30 kwietnia 2017 r.  

 

Ad 17) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że kolejna sesja odbędzie się dnia  

29 marca 2017 r.  

 

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech 

Próchnicki zamknął XXX posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 

  

 

 

XXX sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1410. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

         Wojciech Próchnicki 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

     Wojciech Próchnicki 

 

 

 

Protokolant: Monika Duraj………………… 

 

   

 


