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PROTOKÓŁ NR XLII/2018 

Z XLII SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 25 KWIETNIA 2018 R. 

DUŻA SALA NARAD IM. MICHAŁA ILNICKIEGO STAROSTWA POWIATOWEGO  

(I PIĘTRO) 

 

 

* * * 

 

Obrady XLII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1303. 

 

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) przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny  

i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), oś priorytetowa VIII Integracja 

społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  

w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, jako Partner Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Opolu, 

b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie 

zaocznej, 

c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 r. 

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie w 2017 roku. 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Namysłowskiego za 2017 r. 

9. Informacje z działalności Wydziału Dróg za rok 2017.  

10. Podsumowanie akcji zimowej w sezonie 2017/2018. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

12. Wnioski i sprawy różne. 

13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

14. Zakończenie sesji. 

 

Ad 1) 

 

Otwarcia XLII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

Powiatu Piotr Lechowicz. Przywitał Posła na Sejm RP Bartłomieja Stawiarskiego, Starostę 

Namysłowskiego Andrzeja Michtę, Wicestarostę Konrada Gęsiarza, Skarbnik Powiatu 

Katarzynę Parzonkę, Sekretarz Powiatu Alinę Białas, Radcę Prawnego Wojciecha Kucyperę, 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Namysłowie Bożenę 

Korczowską – Kułakowską, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniewa Juzaka, 

Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych Bartosza Medyka, Dyrektora Zespołu Szkół 

Rolniczych Jacka Pietroszka, Dyrektora Domu Dziecka Macieja Jańskiego, przedstawicieli 

służb: Komendy Powiatowej Policji Józefa Chudobę, Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Namysłowie Andrzeja Prokopa radnych, naczelników wydziałów, 

pracowników Starostwa Powiatowego i pozostałe osoby przybyłe na sesję. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz na podstawie listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 15 

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 do chwili obecnej nie 

wpłynęły żadne uwago do porządku obrad a następnie zapytał, czy są jakieś pytania. W związku  

z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poddał porządek obrad pod głosowanie.  

  

Porządek XLII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty przez radnych 

jednogłośnie.  

 

Ad 3) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że projekt protokołu  

z XLI sesji Rady Powiat radni otrzymali, a następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi do 

projektu protokołu. W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał projekt 

protokołu pod głosowanie. 

 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XLI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 marca 2018 r.   

 

Ad 4) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że radni otrzymali 

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

protokołu. Zapytał czy Starosta Namysłowski chciałby coś uzupełnić i czy są jakieś pytania. 

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że do dnia dzisiejszego odbyły się 3 

posiedzenia Zarządu Powiatu, a następnie poprosił o zadawanie pytań.   

 

 Radny Marcin Piekarek powiedział, że Zarząd Powiatu podjął negatywną decyzję  

w sprawie nadania imienia profesora Alfreda Bielschovsky‘ego skwerowi na terenie ogrodu 

szpitalnego Namysłowskiego Centrum Zdrowia. Radny poprosił o krótkie uzasadnienie 

podjętej decyzji.  

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że kwestia nadania imienia 

profesora Alfreda Bielschovsky‘ego skwerowi na terenie ogrodu szpitalnego Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia została przedyskutowana na posiedzeniu Zarządu Powiatu i pojawiła się idea 

aby cały park przy Szpitalu nazwać imieniem zasłużonego, zmarłego lekarza urologa dr Zięby. 

Podjęta decyzja nie oznacza negatywnego oceniania postaci profesora Alfreda 

Bielschovsky‘ego, jednak Zarząd uznał, po konsultacjach w szpitalu by była to postać związana 

z Namysłowskim Centrum Zdrowia. Profesor Alfred Bielschovsky oprócz urodzenia się  

w Namysłowie w żaden sposób z Namysłowem związany nie był. Starosta Namysłowski dodał, 

że pojawiła się idea, aby na budynku szpitala umieścić tablice upamiętniającą wszystkich 

zmarłych lekarzy.    
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 Radny Artur Masiowski powiedział, że Zarząd Powiatu nie jest przeciwny, ale pojawiła 

się inicjatywa pracowników Szpitala, aby uhonorować byłych pracowników, ordynatorów  

tj. Doktor Zięba, który był znanym urologiem, wprowadzającym nowatorskie metody 

operacyjne. Radny zaproponował, że na rozwidleniu dróg jest piękny skwer, blisko obiektu 

szpitalnego i może tam udało by się zrealizować ideę związaną z profesorem Alfredem 

Bielschovsky‘m. 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że pojawiła się również inna idea, 

upamiętnienia Nocy Kryształowej, której 80 rocznica przypada na dzień 09 listopada br. Na 

budynku byłej Synagogi jest umieszczona tablica upamiętniająca namysłowskich Żydów  

i dzień 9 listopada będzie odpowiednim dniem, aby uczcić rocznicę Nocy Kryształowej, która 

była tragicznym i dramatycznym wydarzeniem w życiu niemieckiej społeczności żydowskiej. 

 

 Doktor Przemysław Smolik przedstawił biografię profesora Alfreda Bielschovsky‘ego, 

mówiąc, że jego rodzina od 200 lat związana jest z Namysłowem. Powiedział, że pod 

wnioskiem podpisało się ponad 200 mieszkańców Namysłowa oraz znani lekarze związani  

z okulistyką i uważa, że pomysł zyskał akceptację. Doktor Smolik powiedział, że wniosek 

został przez niego napisany i on jest wnioskodawcą, ale pomysł jest nauczycieli i mieszkańców 

Namysłowa, którzy go do takiego działania namówili. Zaproponował, aby ogród szpitalny 

podzielić na kilka części i upamiętnić wielu lekarzy, dodając, że profesor Bielschovsky wyrasta 

ponad poziom Namysłowa, nie tylko za to jakim był lekarzem, ale przede wszystkim za 

niesioną pomoc humanitarną. Doktor Smolik zwrócił się do Zarządu Powiatu o ponowne 

rozważenie wniosku o nadanie imienia profesora Alfreda Bielschovsky‘ego skwerowi na 

terenie ogrodu szpitalnego Namysłowskiego Centrum Zdrowia.  

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że nie twierdzi, że postać profesora 

Alfreda Bielschovsky‘ego jest nieznana, a tematyką żydowską zajmuje się od ponad 30 lat. Od 

kilku lat w Zespole Szkół Rolniczych odbywa się międzywojewódzki konkurs poświęcony 

kulturze i historii Żydów ze szczególnym uwzględnieniem Żydów śląskich. Starosta dodał, że 

patronem konkursu jest Starosta Namysłowski i profesor Walter Laqueur z Waszyngtonu, 

dodając, że rodzina Laqueur wywodzi się z terenu Powiatu Namysłowskiego z m. Miejsce. 

Starosta Namysłowski powiedział, że w 2020 roku będzie 80 rocznica śmierci profesora 

Alfreda Bielschovsky‘ego, w roku następnym będzie 150 rocznica urodzin i to będą doskonałe 

okazje aby profesora Bielschovsky‘ego w Namysłowie uhonorować, dodając, że w decyzji 

Zarządu nie ma nic politycznego.   

 

 Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że na dzień dzisiejszy w parku 

przy szpitalu prowadzone są prace remontowe z projektu bioróżnorodności i dopiero po ich 

zakończeniu będzie można wrócić do powyższego tematu.   

 

 Radny Marcin Piekarek powiedział, że ma nadzieje, że pomysł wnioskodawcy nie 

przepadnie i ma nadzieję, że obecny Zarząd lub przyszły znajdzie godne miejsce, skwer czy 

park na terenie miasta Namysłów do nadania wskazanemu miejscu imienia profesora Alfreda 

Bielschovsky‘ego. 

 

 Radny Stanisław Wojtasik powiedział, że profesor Alfred Bielschovsky jest postacią 

ponadnarodową, ale przy namysłowskim szpitalu powinna być uhonorowana postać, która jest 

znana szerokiemu gremium społeczeństwa, popierając jednocześnie propozycje uhonorowania 

dr. Zięby.  
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Doktor Przemysław Smolik powiedział, że budynek szpitala mieści na terenie byłego 

zakładu dla epileptyków, w których były umieszczone dzieci i młodzież, zamordowane w akcji 

T4 w 1936 r. o czym mało się mówi i pisze. Budynek szpitala należał do Zakonu Bonifratrów 

co potwierdza herb Zakonu na budynku szpitalnym i jeżeli chce się uczcić pracowników 

szpitala to należy odszukać danych i zdjęć z tamtego okresu, nie można zapomnieć o uczczeniu 

zamordowanych dzieci w ramach bardzo brutalnie przeprowadzonej akcji.       

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz podziękował dr Smolikowi za krótką 

lekcje historii, oddając, że jak zrozumiał Starostę i Wicestarostę ostateczna decyzja jeszcze nie 

zapadła Przewodniczący powiedział, że dr Smolik zostanie zaproszony na Zarząd Powiatu, na 

którym wspólnie zostanie przedyskutowany temat dot. Alfreda Bielschovsky‘ego i wspólnie 

zostanie znalezione rozwiązanie, które usatysfakcjonuje wnioskodawców.   

 

Ad 5) 

 

 Radny Jerzy Szubert powiedział, że na drodze z Gręboszowa do Strzelec jest rozkopane 

skrzyżowanie i prosi o jego zabezpieczenie, ponieważ brakuje tam połowy osłony ochronnej. 

Dodał, że w tej chwili skrzyżowanie jest zabezpieczone biało – czerwoną taśmą. 

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że to nie jest pierwszy przypadek, 

kiedy zabezpieczenie prac budowlanych zostało zniszczone, a w tej chwili zostało to 

skradzione.  

 

Naczelnik Wydziału Dróg – Krzysztof Holinej powiedział, że po ostatnim zdarzeniu 

drogowym zabezpieczenie zostało zdemontowane i jest zamówione nowe, które ponownie 

zostanie zamontowane. 

 

Radny Artur Masiowski opuścił salę narad. Stan radnych 14. 

 

  Radny Roman Letki powiedział, że w informacji z działalności Wydziału Dróg za rok 

2017 w wykazie wymaganych remontów nawierzchni dróg brakuje drogi Kopalina – Zawiść, 

która jest jedną z najbardziej zniszczonych dróg na terenie Gminy Pokój. Radny poprosił  

o dopisanie w/w drogi do przygotowanej informacji przez Wydział Dróg. W p. 6 jest informacja 

o stanie obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych w 2017 roku i widnieje zapis, że  

„…7 obiektach mostowych tj.: wiadukt w Namysłowie, ul. Łączańska, przed Wilkowem, 

Młokicie I, Pieczyska II, Fałkowice II, za Osiekiem Dużym, Kuźnica Dąbrowska, wynika, że 

każdy z w/w obiektów wymagał natychmiastowych prac remontowych wykonanych do końca 

2015 roku ze względu na ich bardzo zły stan techniczny, który oceniany jest na 1 – stan 

przedawaryjny wskazujący na nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność do 

użytkowania lub na ocenę 2 – niedostateczny wskazujący uszkodzenia obniżające przydatność 

użytkową ale możliwe do naprawy.”. Radny powiedział, że z wyczytanych informacji 

zrozumiał, że przy tych obiektach będą wykonywane prace naprawcze. Następnie radny Letki 

poprosił o krótką pisemną notatkę o ilości załatanych dróg na terenie Gminy Pokój w miesiącu 

styczniu /lutym zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z naczelnikiem Wydziału Dróg. Dodał, 

że w obecnym roku odbył się objazd dróg na terenie Gminy Pokój i Wicestarosta Namysłowski 

zobowiązał się do sprawdzenia, gdzie kończy się granica Powiatu Namysłowskiego a zaczyna 

się Powiat Kluczborki. Powiedział, że do chwili obecnej dziury te są niezałatane przypominając  

o dziurach w m. Kopalina. Otrzymał odpowiedź na interpelacje odnośnie drogi Domaradzka 

Kuźnia – Lubnów i uważa, że droga ta nie powinna być dzielona na odcinki, a winna być 

wyremontowana cała a nie tylko odcinek o długości 532 m. Radny dodał, że byłoby 
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sprawiedliwe, gdyby w każdej gminie był wyremontowany odcinek drogi na długości 1 km. 

Radny Roman Letki zapytał, kiedy będą łatane dziury urządzeniem o nazwie patcher. Radny 

poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie.  

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że wydatkowanie pieniędzy na drogi 

należy do Zarządu Powiatu, mówiąc, że gdyby było na tyle pieniędzy zostały by 

wyremontowane wszystkie drogi w Powiecie Namysłowskim. Otrzymał wiele sygnałów, że  

w bardzo złym stanie jest odcinek drogi od przejazdu kolejowego na Kluczbork od drogi 

krajowej w kierunku miejscowości Wielołęka o długości ok. 1 km. Na w/w odcinek drogi został 

wysłany pracownik z wydziału dróg w celu oszacowania ilości materiału do załatania dziur  

i okazało się, że potrzeba 8 ton materiału. Starosta Namysłowski powiedział, że bardzo dużo 

dróg na terenie Powiatu Namysłowskiego jest w złym stanie a możliwości finansowe są bardzo 

ograniczone.  

 

Radny Sławomir Gradzik zapytał o zwrot subwencji, czy Powiat otrzymał zgodę na 

rozłożenie zwrotu należności na raty. 

 

Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że Powiat otrzymał pismo  

z Ministerstwa, w którym otrzymuje zgodę na rozłożenie na 24 raty, został złożony wniosek  

o ponowne rozpatrzenie i wydłużenie okresu spłaty na okres 5 lat (60 rat). 

 

Ad 6a) 

 

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

uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do realizacji projektu  

pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO),  

oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, jako 

Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu – załącznik nr 4 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 Komisji Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest 

pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do realizacji projektu 

pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO),  

oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, jako 

Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu została podjęta jednogłośnie  

i nadano jej numer XLII/308/2018 – załącznik nr 5 do protokołu.  
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Ad 6b) 

 

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

uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

prowadzonych w formie zaocznej – załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Radny Marcin Piekarek poprosił o wyjaśnienie powyższego projektu uchwały.  

 

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

projekt powyższej chwały jest konsekwencją zmian w prawie oświatowym – Karcie 

Nauczyciela, która określa górny limit wymiaru pensum dla nauczycieli pedagogów, 

psychologów, doradców zawodowych i terapeutów. Do chwili obecnej samorządy regulowały 

powyższe ustalenia w różny sposób, ale w tej chwili ustawodawca określił górny limit pensum 

w wysokości 22 godzin tygodniowo. Uchwała otrzymała pozytywną opinie związków 

zawodowych nauczycieli działających na terenie powiatu namysłowskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poprosił Przewodniczącego Komisji 

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

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest 

pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 

zajęć prowadzonych w formie zaocznej została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 

XLII/309/2018 – załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 6c) 

 

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

uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 r. -

załącznik nr 8 do protokołu. 

 

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

poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Wojciecha Próchnickiego o opinię.  

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 

r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XLII/310/2018 – załącznik nr 9 do 

protokołu. 

 



7 

 

Ad 7) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do 

sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie w 2017 roku – 

załącznik nr 10 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 Komisji Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest 

pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższe 

sprawozdanie.  

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie w 2017 

roku została przez radnych przyjęte jednogłośnie.  

 

Ad 8) 

 

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

zasobów pomocy społecznej Powiatu Namysłowskiego za 2017 r. – załącznik nr 11 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 Komisji Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest 

pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że skoro uwag nie ma to 

powyższy materiał został przez radnych przyjęty.  

 

Ad 9) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do informacji 

z działalności Wydziału Dróg za rok 2017 – załącznik nr 12 do protokołu.  

  

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

poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Rozwoju Jerzego Szuberta o opinie. 

 

Przewodniczący Komisji Jerzy Szubert powiedział, że opinia była pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że skoro uwag nie ma to 

powyższy materiał został przez radnych przyjęty.  
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Ad 10) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do materiału 

dot. podsumowania akcji zimowej w sezonie 2017/2018 – załącznik nr 13 do protokołu.  

 

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

poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Rozwoju Jerzego Szuberta o opinie. 

 

Przewodniczący Komisji Jerzy Szubert powiedział, że opinia była pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że skoro uwag nie ma to 

powyższy materiał został przez radnych przyjęty.  

 

Ad 11) 

 

 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych nie było.  

 

Ad 12) 

 

 Radny Stanisław Wojtasik poinformował, że na Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia  

i Spraw Społecznych odbyła się debata na temat utworzenia hospicjum domowego na terenie 

powiatu namysłowskiego, na debatę zostali zaproszeni przedstawiciele z Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia w tym oddziałowa z hospicjum. Pan Wojtasik powiedział, że debata była 

bardzo szeroka i wynikało z niej, że taka działalność jest niezbędna, ponieważ w ościennych 

powiatach hospicja domowe już funkcjonują. Hospicjum było by obsłużone przez pielęgniarki 

z hospicjum, potrzebny byłby lekarz, który by co jakiś czas odwiedzał chorych. Poszerzenie 

opieki pielęgniarskiej odbywałoby się poprzez wolontariat. Pierwszy wniosek jaki został 

złożony do NFZ został odrzucony, kolejny wniosek został ponownie złożony i jeżeli zostanie 

pozytywnie rozpatrzony to hospicjum domowe na terenie powiatu zostanie utworzone.  

 

Ad 13) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz przedstawił radnym następujące 

informacje: 

− protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Edukacji, Kultury  

i Sportu – załącznik nr 14 do protokołu, 

− pismo Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, wycofujące wcześniej złożone 

pismo dot. wyrażenia zgody na zwolnienie z pracy Pana Romana Letkiego – załącznik  

nr 15 do protokołu, 

− pismo od Ministra Zdrowia dot. poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego  

w sprawie zmniejszenia nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy 

województwem opolskim a innymi regionami Polski – załącznik nr 16 do protokołu, 

−  do dnia 30 kwietnia należy złożyć oświadczenia majątkowe, przypominając, że dnia  

30 kwietnia Starostwo Powiatowe jest nieczynne i oświadczenia majątkowe należy złożyć 

do dnia 27 kwietnia br., 

− dnia 2 maja odbędą się obchody dnia flagi, o godz. 730 odbędzie się uroczystość na placu 

Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej, o godzinie 1100 odbędzie się uroczystość 

organizowana przez Starostę Namysłowskiego również na placu KPPSP. Burmistrz 

Namysłowa organizuje obchody na Rynku w Namysłowie o godzinie 1200. W dniu 3 maja  
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o godzinie 1000 w kościele parafialnym p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie 

odbędzie się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, 

− następna sesja odbędzie się 30 maja, natomiast sesja w miesiącu czerwcu odbędzie się 

tydzień szybciej niż zwykle, czyli 20 czerwca.   

  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

zamknął XLII posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 

  

 

 

XLII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1346. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Piotr Lechowicz 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

         Piotr Lechowicz 

 

 

 

Protokolant: Monika Duraj………………… 

 

 


