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PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 

Z XXXV SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 R. 

DUŻA SALA NARAD IM. MICHAŁA ILNICKIEGO STAROSTWA POWIATOWEGO  

(I PIĘTRO) 

 

* * * 

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

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych.  

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. 

dla Powiatu Namysłowskiego, 

b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego, 

c) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy partnerskiej na 5 na rzecz 

realizacji Projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze 

Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” z dnia 22 września 2016 r., 

d) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 r., 

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

7. Informacja nt. realizacji budżetu w I półroczu 2017 r. oraz informacja o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

8. Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 

2017/2018. 

9. Informacja o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 

2017/2018 oraz projektach realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 

2016/2017. 

10. Sprawozdanie finansowe Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za II kwartały  

2017 r. 

11. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego za 2016 rok. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

13. Wnioski i sprawy różne. 

14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

15. Zakończenie sesji. 

 

Ad 1) 

Otwarcia XXXV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

Powiatu Wojciech Próchnicki. Przywitał Starostów Powiatu Namysłowskiego, dyrektorów 

szkół, kierowników jednostek organizacyjnych, naczelników wydziałów Starostwa 

Powiatowego i pozostałe osoby przybyłe na sesję. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki na podstawie listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 16 
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radnych). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych 

osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

     Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Bogusławowi Bzowskiemu. 

 

Ad 2) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski poinformował, że wpłynęły dwie 

rezygnacje: radnego Krzysztofa Żołnowskiego ze stanowiska Wicestarosty Powiatu 

Namysłowskiego – załącznik nr 3 do protokołu i radnego Wojciecha Próchnickiego ze 

stanowiska Przewodniczącego Rady Powiatu – załącznik nr 4 do protokołu. W związku  

z powyższym Wiceprzewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 

następujących punktów: 

 przyjęcie rezygnacji Wicestarosty Namysłowskiego – jako p. 3, 

 wybór Wicestarosty Namysłowskiego – jako p. 4, 

 przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu jako p. 5, 

 wybór Przewodniczącego Rady Powiatu – jako p. 6. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski zapytał czy są uwagi lub inne 

propozycje do porządku obrad. 

 

Radny Roman Letki poprosił o przedstawienie kolejnych zmian w porządku obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski powiedział, że jeżeli punkty, które 

wymienił zostaną wprowadzone do porządku obrad to kolejne punkty w porządku obrad 

przyjmą kolejną numeracje. 

 

Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że radni otrzymali również projekt uchwały 

finansowej, która jest wprowadzona do porządku, a w której następują tylko zmiany  

w treści, dlatego też nie poddaje się jej pod głosowanie. 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że jest to duże zaskoczenie i byłoby dobrze aby 

radni mogli poznać przyczyny, którymi kierowali się radni, rezygnując z dotychczas pełnionych 

funkcji. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski powiedział, że są to decyzje, które 

podjęli radni i które nie wymagają uzasadnienia. 

Radny Roman Letki zapytał w którym punkcie będą informacje Starosty z działalności 

Zarządu w okresie między sesjami i interpelacje. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski powiedział, że punkty te odbędą się 

po wyborach i będą mieć kolejną numerację. 

Radny Sławomir Gradzik powiedział, że radnym należą się wyjaśnienia dotyczące 

złożonych rezygnacji.  

Radny Krzysztof Żołnowski jak i radny Wojciech Próchnicki nie chcieli komentować 

swoich decyzji, związanych z rezygnacją z zajmowanych stanowisk. 
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Innych uwag do porządku obrad nie było.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski poprosił o przegłosowanie zmian 

do porządku obrad dotyczących wprowadzenia czterech nowych punktów. 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Wiceprzewodniczący Rady najpierw 

powinien spytać, kto jest za wprowadzeniem zmian do porządku obrad.  

Radca Prawny Wojciech Kucypera powiedział, że nie jest to konieczne, można od razu 

poddać pod głosowanie nowy porządek obrad.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski raz jeszcze poddał pod głosowanie 

nowy porządek obrad. 

Radni 10 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących przegłosowali 

nowy porządek obrad, który po zmianach wyglądał następująco. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie rezygnacji Wicestarosty Namysłowskiego. 

4. Wybór Wicestarosty Namysłowskiego. 

5. Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu. 

6. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu. 

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

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

9. Interpelacje i zapytania radnych.  

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. 

dla Powiatu Namysłowskiego, 

b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego, 

c) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy partnerskiej na 5 na rzecz 

realizacji Projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze 

Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” z dnia 22 września 2016 r., 

d) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 r., 

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

11. Informacja nt. realizacji budżetu w I półroczu 2017 r. oraz informacja o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

12. Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 

2017/2018. 

13. Informacja o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 

2017/2018 oraz projektach realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 

2016/2017. 

14. Sprawozdanie finansowe Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za II kwartały  

2017 r. 

15. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego za 2016 rok. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

17. Wnioski i sprawy różne. 

18. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
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19. Zakończenie sesji. 

 

Radni otrzymali nowy porządek obrad wraz z projektami uchwał, które kolejno stanowią 

załącznik nr 5, 6, 7 i 8 do protokołu  

Ad 3) 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wicestarosty Powiatu 

Namysłowskiego. Dodał, że głosowanie jest jawne, a podjęcie uchwały następuje zwykła 

większością głosów. 

Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wicestarosty Powiatu 

Namysłowskiego została podjęta 10 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 2 głosach 

wstrzymujących i nadano jej numer XXXV/244/2017 – załącznik nr 9 do protokołu. 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta podziękował Krzysztofowi Żołnowskiemu za 

bardzo dobre pełnienie funkcji Wicestarosty Namysłowskiego przez ponad rok. 

Ad 4) 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski powiedział, że w tej chwili nastąpi 

wybór wicestarosty namysłowskiego i w tym celu zostanie powołana komisja skrutacyjna  

w liczbie od 3-5 osób. Wiceprzewodniczący zaproponował by komisja składała się z 3 osób,  

a następnie poddał swoja propozycje pod głosowanie. 

Radni jednogłośnie zaakceptowali skład komisji skrutacyjnej 3 osobowej. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski poprosił o zgłaszanie kandydatur 

do składu komisji skrutacyjnej. 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta zaproponował radnego Stanisława Wojtasika. 

Radny wyraził zgodę na udział w komisji skrutacyjnej. 

Radny Mariusz Jabłoński zaproponował radnego Jerzego Szuberta. Radny wyraził zgodę 

na udział w komisji skrutacyjnej. 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta zaproponował radną Bronisławę Mela. Radna 

wyraziła zgodę na udział w komisji skrutacyjnej. 

Radny Adam Maciąg zaproponował radnego Krzysztofa Żołnowskiego. Radny nie wyraził 

zgody na udział w komisji skrutacyjnej.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski powiedział, że do komisji 

skrutacyjnej zostały zgłoszone następujący radni: 

1. Stanisław Wojtasik,  

2. Jerzy Szubert, 

3.  Bronisława Mela 

a następnie poddał pod głosowanie proponowany skład komisji. 

 

Komisja Skrutacyjna została powołana jednogłośnie w w/w składzie. 
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Starosta Namysłowski Andrzej Michta na stanowisko Wicestarosty Namysłowskiego 

zaproponował pana Konrada Gęsiarza. Powiedział, że Pan Gęsiarz jest człowiekiem 

stosunkowo młodym, o pokolenie młodszym od większości osób zsiadających przy stole, 

jednak posiada duże doświadczenie, kilkunastoletni staż na stanowisku urzędniczym. Posiada 

również doświadczenie w pracy samorządowej, od roku 2014 jest aktywnym radnym, w radzie 

miejskiej w Namysłowie i od dnia 6 sierpnia 2016 r. do dnia wczorajszego sprawował funkcje 

Asystenta Starosty. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski zapytał Pana Konrada Gęsiarza 

czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Wicestarosty Namysłowskiego.  

Pan Konrad Gęsiarz wyraził zgodę. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski ogłosił przerwę na przygotowanie 

kart do głosowania. Poprosił by Komisja Skrutacyjna wybrała ze swego grona 

Przewodniczącego.  

Po przerwie stan radnych 16. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski poprosił Komisję Skrutacyjną  

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 

Namysłowskiego dotyczący przeprowadzenia głosowania tajnego – załącznik nr 10 do 

protokołu. 

 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru Wicestarosty 

Powiatu Namysłowskiego, wyczytując radnych z listy obecności.  

 

Po zakończonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minut przerwy 

na zliczenie głosów i przygotowanie protokołu przez Komisje Skrutacyjną. 

 

Po przerwie stan radnych 16. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik odczytał protokół  

z przeprowadzenia głosowania tajnego dot. wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego  

i poinformował, że Pan Konrad Gęsiarz został wybrany na Wicestarostę Powiatu 

Namysłowskiego 11 głosami za, przy 5 głosach przeciwnych – uchwała nr XXXV/245/2017 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Protokół i karty do głosowania z przeprowadzonego 

głosowania tajnego stanowią kolejno załącznik nr 12 i 13 do protokołu. 

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta pogratulował Panu Konradowi Gęsiarzowi za 

wybór, życząc sukcesów zawodowych. 

Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz podziękował Staroście Namysłowskiemu za 

zaufanie i zgłoszenie jego kandydatury oraz Panu Krzysztofowi Żołnowskiemu za ostatni rok 

pracy, który obfitował dla Powiatu dużą ilością wygranych konkursów grantowych  

i rozpoczęciem wielu ważnych inwestycji. Podziękował również Radzie Powiatu za zaufanie, 

zapewniając, że jest otwarty na konstruktywne rozmowy. 
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Radny Cezary Zając powiedział, że skoro zwolniły się środki, to przypomina o remoncie 

drogi w Bąkowicach.     

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski odczytał uchwałę w sprawie 

wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego. 

 

Ad 5) 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego 

Rady Powiatu Namysłowskiego. 

 Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady 

Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXV/246/2017 

– załącznik nr 14 do protokołu. 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta podziękował Panu Wojciechowi Próchnickiemu 

za pełnienie niełatwej funkcji przez ponad rok. 

Radny Wojciech Próchnicki podziękował wszystkim radnym za współpracę. 

Ad 6) 

  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski zaproponował, aby przy 

wyborze przewodniczącego rady powiatu skład Komisji Skrutacyjnej pozostał taki sam.  

 Radny Adam Maciąg zaproponował radnego Wojciecha Próchnickiego do składu 

komisji skrutacyjnej. Radny odmówił. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski ponowił wniosek, by skład 

Komisji Skrutacyjnej pozostał taki sam, a następnie poddał go pod głosowanie. 

Radni 12 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących wyrazili 

zgodę na ten sam skład komisji skrutacyjnej co przy głosowaniu wcześniejszym.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski poprosił o zgłaszanie 

kandydatur na przewodniczącego rady powiatu namysłowskiego. 

 

Radny Artur Masiowski zaproponował kandydaturę radnego Piotra Lechowicza. 

Powiedział, że Pan Lechowicz ponad 10 lat był radnym gminnym i od dwóch kadencji zasiada 

w Radzie Powiatu i uważa, że posiada odpowiednie predyspozycje by być bardzo dobrym 

przewodniczącym Rady Powiatu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski zapytał radnego Piotra 

Lechowicza, czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko przewodniczącego rady 

powiatu. 

 

Radny Piotr Lechowicz wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego rady 

powiatu. 

 

Innych propozycji na przewodniczącego rady powiatu nie było.  
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski ogłosił przerwę na przygotowanie 

kart do głosowania.  

Po przerwie stan radnych 16. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski poprosił Komisje Skrutacyjną  

o przeprowadzenie głosowania, przypominając, że przy tym głosowaniu obowiązuje 

bezwzględna większość. 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego, wyczytując radnych z listy obecności.  

 

Po zakończonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minut przerwy 

na zliczenie głosów i przygotowanie protokołu przez Komisje Skrutacyjną. 

 

Po przerwie stan radnych 16. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik odczytał protokół  

z przeprowadzenia głosowania tajnego dot. wyboru przewodniczącego rady powiatu 

namysłowskiego i poinformował, że radny Piotr Lechowicz został wybrany na 

Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego 12 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych 

– uchwała nr XXXV/247/2017 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Protokół i karty do 

głosowania z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowią kolejno załącznik nr 16 i 17 do 

protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski i Starosta Namysłowski Andrzej 

Michta pogratulowali radnemu Piotrowi Lechowiczowi wyboru.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz podziękował za zaufanie, które traktuje 

jako zobowiązanie do kierowania pracą Rady Powiatu, tak aby ostatni rok zakończyć 

efektywnie i w dobrej atmosferze. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji 

członka zarządu powiatu namysłowskiego.  

Starosta Namysłowski Andrzej Michta w związku z powyższą rezygnacją, zawnioskował 

o zmianę porządku obrad o punkt dot. przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego – projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski poddał pod głosowanie 

wprowadzenie do porządku obrad wniosku Starosty Namysłowskiego. 

Radni wprowadzili do porządku obrad punkt dotyczący przyjęcia rezygnacji członka 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 12 głosami za przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie 

wstrzymującym. 

Radny Jerzy Szubert opuścił salę narad. Stan radnych 15.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego. 
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Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji 

członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

Wszyscy radni otrzymali wnioskowany przez radnego K. Szyndlarewicza projekt uchwały. 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że rezygnacja radnego Piotra Lechowicza  

z członka zarządu nastąpiła przed chwilą, a na projekcie uchwały widnieje pieczątka i podpis 

radcy prawnego. Zapytał w jakim trybie projekt uchwały był opiniowany zanim nastąpiła 

rezygnacja.  

Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że zgodnie z ustawą o samorządzie 

powiatowym nie można łączyć funkcji członka zarządu z funkcją przewodniczącego rady 

powiatu. Ponieważ radny Piotr Lechowicz zgodził się kandydować na przewodniczego rady 

powiatu został przygotowany projekt uchwały. 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie do końca jest tak jak tłumaczy  

p. Sekretarz, ponieważ rezygnacja z funkcji członka zarządu nastąpiła po przerwie, więc można 

było zachować minimum pozoru i ogłosić 5 minut przerwy podczas której projekt uchwały 

zostałby przygotowany.  

Radny Sławomir Gradzik opuścił salę narad. Stan radnych 14.  

Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że art. 14 ust. 2 ustawy o samorządzie 

powiatowym mówi, że radny wchodzący w skład zarządu powiatu nie może pełnić funkcji 

przewodniczącego rady powiatu. 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie zgadza się z tym co mówi  

p. Sekretarz, ponieważ nieznane były wyniki głosowania i nie można było sobie założyć, że  

p. Lechowicz zrezygnuje z funkcji członka zarządu.  

Radny Artur Masiowski złożył wniosek o zamknięci dyskusji. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski poddał wniosek pod głosowanie. 

Wniosek radnego Artura Masiowskiego został przyjęty 9 głosami za przy 5 głosach 

przeciwnych. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski raz jeszcze poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego. 

Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

została podjęta 11 głosami za przy 3 głosach przeciwnych i nadano jej numer XXXV/248/2017 

– załącznik nr 19 do protokołu. 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta podziękował radnemu Piotrowi Lechowiczowi za 

prawie 3 lata pracy na stanowisku członka zarządu powiatu namysłowskiego. 

Na salę nard wrócił radny Sławomir Gradzik. Stan radnych 15. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski odczytał uchwałę sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Bzowski przekazał prowadzenie obrad sesji 

nowemu Przewodniczącemu Rady Powiatu Namysłowskiemu Piotrowi Lechowiczowi. 
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Starosta Namysłowski Andrzej Michta zawnioskował o uzupełnienie porządku obrad  

o p. dotyczący wyboru etatowego członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego – projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Powiedział, że stanowisko to jest przewidziane 

w statucie, obsadzone było w kadencji 2010-2014. Starosta zaproponował na w/w stanowisko 

Pana Krzysztofa Żołnowskiego, dodając, że jeżeli zostanie wybrany na etatowego członka 

zarządu to do jego obowiązków będzie należeć nadzór nad drogami, inwestycjami  

i nadzorowaniem projektów unijnych. Powiedział, że wartość realizowanych projektów 

unijnych wynosi ok 12,5 mln. zł. i w większości są to projekty dotyczące dróg.  

Radny Krzysztof Szyndlarewicz złożył wniosek przeciwny. Powiedział, że myślał, że 

skoro Wicestarosta Krzysztof Żołnowski zrezygnował ze swej funkcji, a tym samym 

członkostwa w zarządzie powiatu to miał nadzieje, ż zaoszczędzone środki zostaną przekazane 

np. na remont boiska w I Liceum Ogólnokształcącym, na drogę w Bąkowicach lub na podwyżki 

dla pracowników Starostwa. Pan Szyndlarewicz poprosił Starostę Namysłowskiego  

o niepodejmowanie takiej decyzji i o wycofanie wniosku o powołanie etatowego członka 

zarządu. 

Radny Jerzy Szubert wrócił na sale narad. Stan radnych 16. 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie wniosek 

Starosty Namysłowskiego o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący wyboru etatowego 

członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego. 

 Radni wprowadzili do porządku obrad punkt dotyczący wyboru etatowego członka 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 9 głosami za, przy 6 głosach przeciwnych i 1 głosie 

wstrzymującym, który po zmianach wyglądał następująco. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie rezygnacji Wicestarosty Namysłowskiego. 

4. Wybór Wicestarosty Namysłowskiego. 

5. Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu. 

6. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu. 

7. Przyjęcie rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego. 

8. Wybór etatowego członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego. 

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

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

11. Interpelacje i zapytania radnych.  

12. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. 

dla Powiatu Namysłowskiego, 

b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego, 

c) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy partnerskiej na 5 na rzecz 

realizacji Projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze 

Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” z dnia 22 września 2016 r., 

d) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 r., 

e) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 r.  
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13. Informacja nt. realizacji budżetu w I półroczu 2017 r. oraz informacja o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

14. Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 

2017/2018. 

15. Informacja o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 

2017/2018 oraz projektach realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 

2016/2017. 

16. Sprawozdanie finansowe Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za II kwartały  

2017 r. 

17. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego za 2016 rok. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

19. Wnioski i sprawy różne. 

20. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

21. Zakończenie sesji. 

 

Radny Sławomir Gradzik opuścił salę narad. Stan radnych 15. 

Ad 8) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zaproponował, aby przy wyborze 

etatowego członka zarządu powiatu namysłowskiego pozostał ten sam skład Komisji 

Skrutacyjnej co przy poprzednich wyborach.  

 Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na przeprowadzenie wyborów.  

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie propozycje by 

skład Komisji Skrutacyjnej co przy poprzednich wyborach. 

 Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe.  

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta raz jeszcze zaproponował na stanowisko 

etatowego członka zarządu radnego Krzysztofa Żołnowskiego. W uzasadnieniu zaznaczył, że 

Pan Żołnowski posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jako długoletni dyrektor 

szkoły w Dąbrowie, także jako członek zarządu powiatu w latach 2006 – 2010 i obecnie  

w kadencji 2014 - 2018 jako członek zarządu a od zeszłego roku jako wicestarosta 

namysłowski. 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy radny Krzysztof Żołnowski 

wyraża zgodę na kandydowanie na etatowego członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego. 

Radny Krzysztof Żołnowski wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz ogłosił przerwę na przygotowanie 

kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną. 

Po przerwie stan radnych 14. Brak radnego Adama Maciąga i radnego Sławomira 

Gradzika. 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił aby urna była widoczna podczas wrzucania 

kart do głosowania. 

 Na salę nard wrócił radny Sławomir Gradzik. Stan radnych 15. 
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 Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego, wyczytując radnych z listy obecności.  

W trakcie głosowania na salę nard wrócił radny Adam Maciąg. Stan radnych 16. 

 

Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minut przerwy na 

zliczenie głosów i przygotowanie protokołu przez Komisje Skrutacyjną. 

 

Po przerwie stan radnych 15.  Brak radnego Romana Półrolniczka. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik odczytał protokół  

z przeprowadzenia głosowania tajnego dot. wyboru etatowego członka zarządu powiatu 

namysłowskiego i poinformował, że radny Krzysztof Żołnowski został wybrany na etatowego 

członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego 9 głosami za, przy 7 głosach przeciwnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz podziękował Komisji Skrutacyjnej za 

prace w dniu dzisiejszym, a następnie ogłosił 5 minut przerwy na przygotowanie uchwały  

o wyborze etatowego członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego. 

 

Po przerwie stan radnych 14. Brak radnego Sławomira Gradzika. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wyboru etatowego członka Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz odczytał uchwałę w sprawie wyboru 

etatowego członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego – uchwała nr XXXV/249/2017 stanowi 

załącznik nr 21 do protokołu. Protokół i karty do głosowania z przeprowadzonego głosowania 

tajnego stanowią kolejno załącznik nr 22 i 23 do protokołu. 

 

Ad 9) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że do chwili obecnej nie 

wpłynęły żadne uwagi do protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego,  

a następnie poddał go pod głosowanie. 

 Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 5 lipca 2017 r.  

Ad 10) 

 Starota Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że informacja Starosty z działalności 

Zarządu w okresie między sesjami została radnym dostarczona, a następnie poprosił  

o zadawanie pytań. 

 Pytań nie było. Informacja została przyjęta przez radnych. 

Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami stanowi 

załącznik nr 24 do protokołu 
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Ad 11) 

 Radny Roman Letki zawnioskował o załatanie 4-5 dziur znajdujących się na odcinku 

Jagienna – Kozuby. Powiedział, że w m. Fałkowice odbywały się dożynki w tym roku i bardzo 

ładnie był wykoszone rów, ale pozostała część dróg powiatowych na terenie Gminy Pokój 

pozostawia wiele do życzenia, pytając czy pozostałe pobocza również zostaną wykoszone. 

Radny odniósł się do zaplanowanego w 2017 r. remontu drogi w m. Ładza w Gminie Pokój, 

który nie został zrealizowany ze względu na brak funduszy. Gmina Pokój oferowała kwotę 

40 000 zł., ale to było za mało i uważa, tak jak mieszkańcy, że należało zrobić taki odcinek 

drogi na ile starczyłoby środków. Następnie odniósł się do wcześniejszych interpelacji  

w których otrzymał informacje, że w Wydziale Komunikacji i Transportu od dnia 5 lipca miała 

odbyć się kontrola, a następnie poprosił o informacje na ten temat. Radny Roman Letki 

powiedział, ze swoje pytania składa jako interpelacje i prosi o odpowiedź na piśmie. 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że wydał dyspozycje załatania dziur 

znajdujących się na odcinku Jagienna – Kozuby, jak również otrzymał informacje zwrotną, że 

zostały one załatane, dodał, że jeżeli tak się nie stało to zostanie to poprawione. Następnie 

odniósł się do koszenia poboczy, mówiąc, że koszenie poboczy odbywa się dwa razy do roku, 

ponieważ Powiatu nie stać, aby odbywało się to częściej. Starosta Namysłowski powiedział, że 

Powiat nie posiadał środków na wykonanie remontu drogi w m. Ładza jak i innych inwestycji 

np. w Woskowicach Górnych. Następnie odniósł się do przeprowadzonego audytu w wydziale 

komunikacji i transportu, mówiąc, że pokazane zostały mocne i słabe strony wydziału, które 

wymagają poprawy i są w trakcie realizacji. Starosta Namysłowski Andrzej Michta przedstawił 

Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Pana Tomasza Białaszczyka mówiąc, że od 

trzech miesięcy pełni obecną funkcję i jednym z ważniejszych zadań jakie należą do Naczelnika 

jest wprowadzenie programu naprawczego, by wydział działał prawidłowo. Starosta 

Namysłowski dodał, że szersze odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie. 

 Radny Roman Letki opuścił salę narad. Stan radnych 13.  

Radny Krzysztof Szyndlarewicz złożył interpelacje, prosząc o odpowiedź na piśmie. 

Poprosił o zestawienie wszystkich wyjazdów służbowych rozliczanych na podstawie delegacji 

przez Pana Bartłomieja Stawiarskiego w czasie kiedy pełnił funkcję Wicestarosty Powiatu 

Namysłowskiego. Poprosił, aby w informacji znalazły się następujące pozycje: data wyjazdu, 

cel, ilość przejechanych kilometrów oraz kwota otrzymanej z tego tytułu diety. 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poprosił radnego K. Szyndlarewicza  

o złożenie interpelacji na piśmie. 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie musi składać interpelacji na piśmie. 

Radca Prawny Wojciech Kucypera powiedział, że nie ma w Statucie zapisu, że 

interpelacja musi być składana w formie pisemnej, może być złożona ustnie do protokołu.  

Ad 12a) 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do projektu 

uchwały w prawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  

w 2017 r. dla Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 25 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 opinia Komisji jest pozytywna, 

jednogłośna.  

 

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 określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 

realizację w 2017 r. dla Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej 

numer XXXV/250/2017 – załącznik nr 26 do protokołu. 

Ad 12b) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego – załącznik nr 27 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, 

jednogłośna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiary 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXV/251/2017 

– załącznik nr 28 do protokołu. 

Ad 12c) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy partnerskiej na 

5 na rzecz realizacji Projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze 

Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” z dnia 22 września 2016 r. – załącznik 

nr 29 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 opinia była 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 wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy 

partnerskiej na 5 na rzecz realizacji Projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych 

na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” z dnia 22 września  

2016 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXV/252/2017 – załącznik nr 30 

do protokołu. 

Ad 12d) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 r. – 

załącznik nr 31 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 r.  została podjęta 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym i nadano jej numer 

XXXV/253/2017 – załącznik nr 32 do protokołu. 

Ad 12e) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że w projekcie uchwały 

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

w 2017 r. nastąpiła miana w treści i radni otrzymali nowy projekt uchwały. Stary projekt 

uchwały stanowi – załącznik nr 33 do protokołu, natomiast projekt uchwały po zmianach 
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stanowi załącznik nr 34 do protokołu. Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania 

do projektu uchwały.  

 

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 większością głosów.  

 

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 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym i nadano jej 

numer XXXV/254/2017 – załącznik nr 35 do protokołu. 

Ad 13) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania bądź uwagi do 

informacji nt. realizacji budżetu w I półroczu 2017 r. oraz informacja o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 36 do protokołu. 

 W związku z tym, że uwag ani pytań nie było, powyższa informacja została przyjęta 

przez radnych. 

Ad 14) 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do informacja na 

temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 – załącznik  

nr 37 do protokołu, a następnie przypomniał że informacja ta była omawiana na posiedzeniach 

komisji. 

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 opinia Komisji jest pozytywna, 

jednogłośna.  

 

Powyższa informacja została przyjęta przez radnych. 

Ad 15) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do informacji  

o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 oraz 

projektach realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2016/2017 – 

załącznik nr 38 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 opinie. 
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Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna, 

jednogłośna.  

 

Powyższa informacja została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 16) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do sprawozdania 

finansowego Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za II kwartały 2017 r. – załącznik 

nr 39 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 opinie. 

 

Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna,  

nie jednogłośna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poprosił Przewodniczącą Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę o opinię.  

 

Przewodnicząca Komisji Bronisława Mela powiedziała, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowani powyższe 

sprawozdanie. 

 

Sprawozdanie finansowe Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za II kwartały  

2017 r.  zostało zaopiniowane pozytywnie 10 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Ad 17) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał czy są pytania do informacji  

o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego za 2016 rok – załącznik nr 40 do protokołu. 

 

Pytań nie było. Powyższa informacja została przyjęta. 

 

Ad 18) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że między sesjami nie 

wpłynęła żadna interpelacja czy zapytanie. 

 

Ad 19) 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Jacek Pietroszek powiedział, że dnia 30 września  

2017 r. przypada 70 lecie Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie i z tej okazji zaprosił 

wszystkich zgromadzonych na mszę świętą oraz na uroczystości, które mają się odbyć  

w Namysłowskim Ośrodku Kultury i w Szkole. 
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*  *  * 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że zwracają się do niego mieszkańcy 

Gminy Namysłów w sprawie objazdu przy przebudowie drogi na ul. Braterskiej. Zapytał czy 

jest szansa by wyznaczony objazd został zmodyfikowany, by ułatwić dojazd środkami 

transportu do betoniarni w Namysłowie jak i do takich firm jak: Diehl Controls Polska czy 

ZEM. 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że wyznaczony objazd jest jedynym 

możliwym rozwiązaniem biorąc pod uwagę drogi powiatowe. W ubiegłym tygodniu Burmistrz 

Namysłowa Rafał Nowowiejski zaproponował, aby dokonać skrótu po ulicy Braterskiej 

miejskiej należącej do Gminy Namysłów. Propozycję tą Zarząd Powiatu musiał 

przeanalizować, ponadto propozycja ta miała zostać uszczegółowiona przez Burmistrza, przede 

wszystkim o koszty i zakres robót, ponieważ nie wiadomo było czy będzie to przebudowa czy 

remont. Starosta Namysłowski dodał, że propozycja miała dotyczyć partycypacji w kosztach 

przez Powiat w wysokości 50%. Dokumenty, które miały uczegóławiać prepozycje Burmistrza 

miały zostać dostarczone w ubiegły poniedziałek, a wpłynęło dopiero dzisiaj przed sesją, 

dodając, że nie miał czasu się z dokumentami zapoznać. Starosta Namysłowski przypomniał, 

że gdy remontowano odcinek drogi w m. Gręboszów to objazd dla samochodów ciężarowych 

wynosił 60 km.   

  

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał do kiedy ma być zakończony remont odcinka, 

który jest newralgiczny dla samochodów ciężarowych.  

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że remont całkowity ma zostać 

zakończony do dnia 15 listopada br., natomiast remont tego newralgicznego odcinka ma zostać 

ukończony szybciej – w październiku, dodając, że nie zna konkretnej daty. Starosta 

poinformował, że wpłynęło pismo od firmy, która zajmuje się przebudową drogi o przedłużenie 

terminu zakończenia robót, uzasadniając to warunkami pogodowymi.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w dniu dzisiejszym dowiedział się, że przy 

drodze krajowej za Kamienną w stronę Gręboszowa w ostatnich dniach wydobywa się piach  

i żwir. Zapytał czy Starosta wie coś na ten temat i czy może była tam jakaś kontrola. 

  

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że w tej sprawie wpłynęło pismo  

z Urzędu Miejskiego w Namysłowie, gdzie sygnalizowano, że jest prowadzona taka 

działalność, pismo zostało skierowane do Wydziału Ochrony Środowiska. Dodał, że z tego co 

się dowiedział, to jest to sprawa służb geologicznych i tam to pismo zostanie skierowane.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy Starostwo Powiatowe nie wydało koncesji czy 

pozwolenia na wydobywanie piasku, czy nie ma prawnego obowiązku by to czynić. 

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że Starostwo Powiatowe nie wydało 

koncesji na wydobywanie piasku, dodając, że może być również taki przypadek że są tam 

prowadzone prace w ramach rekultywacji i niwelacji terenu. 

 

Ad 20) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, ze radni otrzymali informacje 

Przewodniczącego Rady Powiatu dotyczące pisma Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu 
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odnośnie nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu w sprawie zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – załącznik nr 41 do 

protokołu. Kolejna informacja dotyczyła sprawozdania Komisji Rewizyjnej  

z przeprowadzonej kontroli w Wydziela Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia 

Powiatu oraz w Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu – załącznik nr 42 i 43 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poinformował, że prawdopodobnie sesja 

w październiku odbędzie się 18, a konkretne informacje radni otrzymają.  

 

Ad 21) 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

zamknął XXXV posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 

  

XXXV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1527. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Piotr Lechowicz 

Przewodniczący Rady Powiatu 

         Piotr Lechowicz 
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