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PROTOKÓŁ NR II/2018 

Z II SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 12 GRUDNIA 2018 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 

 

*  *  * 

 

Obrady II sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1311. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ślubowanie radnego Zenona Kotarskiego.   

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

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

6. Interpelacje i zapytania radnych.  

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) powołania Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku, 

b) powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 

c) powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu, 

d) powołania Komisji Rewizyjnej, 

e) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

f) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego, 

g) desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

9. Wnioski i sprawy różne. 

10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

11. Zakończenie sesji. 
 

 

Otwarcia II sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

Powiatu Andrzej Zielonka. Przywitał Starostę Namysłowskiego Konrada Gęsiarza, 

Wicestarostę Namysłowskiego Tomasza Wiciaka, Z-cę Powiatowej Komisji Wyborczej 

Adrianę Rzeczkowską, Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, Sekretarz Powiatu Alinę Białas 

wraz ze współpracownikami i naczelnikami wydziałów, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

„PROMYK” w Kamiennej Renatę Żywinę, Wójt Gminy Domaszowice Urszulę Medyk, 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ryszarda Kalisa, Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego Jerzego Kisielę, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Namysłowie Tadeusza Kmiecia, Dyrektora Zespołu Szkól Mechanicznych Bartosza 

Medyka, Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie, radnych i pozostałe 

osoby przybyłe na sesje.  

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka na podstawie listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 17 

radnych w tym 1 radny elekt). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, 

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

 

Ad 2) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poprosił Z-cę Przewodniczącej 

Powiatowej Komisji Wyborczej w Namysłowie – Adrianę Rzeczkowską o wręczenie radnemu 
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Zenonowi Kotarskiemu zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Powiatu Namysłowskiego 

VI kadencji.  

 

Z-ca Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Namysłowie – Adriana 

Rzeczkowska wręczyła radnemu zaświadczenie o wyborze na radnego. 

 

Radny Zenon Kotarski odczytał rotę ślubowania a następnie złożył ślubowanie.  

 

Ad 3) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka odczytał porządek sesji, następnie 

zapytał, czy są pytania lub uwagi do programu sesji.  

 

 Uwag i propozycji zmian nie było. 

 

Ad 4) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka powiedział, że do przyjęcia są dwa 

projekty protokołów: z XLVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 17.10.2018 r.  

i z I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21.11.2018 r. Poinformował, że radny Adam 

Maciąg zgłosił uszczegółowienie swojej wypowiedzi – załącznik nr 3 do protokołu, które 

następnie odczytał zapis w protokole „Radny Adam Maciąg powiedział, że dzisiejsza sesja ma 

charakter uroczysty, zaczynamy nowa kadencje i bez względu na to kto jest w opozycji czy 

koalicji to wszyscy mają dobre intencje. Zaproponował, aby na najbliższej sesji roboczej był 

punkt, w którym każdy mógłby się wypowiedzieć co do minionej pięcioletniej kadencji.” 

Następnie odczytał propozycje zapisu radnego Adama Maciąga „Radny Adam Maciąg 

powiedział, że dzisiejsza sesja ma charakter uroczysty, zaczynamy nową kadencje i bez względu 

na to kto jest w opozycji czy koalicji to wszyscy mają dobre intencje, aby coś konkretnego zrobić 

w naszym powiecie. Zaproponował, aby na najbliższej sesji roboczej był punkt, w którym każdy 

mógłby się wypowiedzieć co do obecnej pięcioletniej kadencji. Być może zgodzimy się wspólnie 

do pewnych przedsięwzięć, które przyniosą korzyści nam i powiatowi.”  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał pod głosowani projekt 

protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 października 2018 r. bez 

żadnych poprawek.  

 

Protokół z XLVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 października 2018 r. 

został przyjęty 17 głosami za – imienny protokół głosowania stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał pod głosowani projekt 

protokołu z I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 listopada 2018 r. wraz z wniesioną 

poprawką radnego Adama Maciąga.  

 

Radny Adam Maciąg powiedział, że jego wypowiedź jest zgodna z zapisem cyfrowym. 

 

Radna Lucyna Medyk powiedziała, że ma uwagi co do wyboru Przewodniczącego Rady 

Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka powiedział, że w pierwszej kolejności 

poda wyniki głosowania i za chwile zostanie poproszona o zabranie głosu. 

 



3 

 

Protokół z I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 listopada 2018 r. został 

przyjęty jednogłośnie, 17 głosami za – imienny protokół głosowania stanowi załącznik nr 5 

do protokołu.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że radna chciała zabrać głos odnośnie 

wydarzeń jakie miały miejsce na ostatniej sesji i uważa, że właściwym miejscem jest punkt  

w którym zatwierdzany był protokół z ostatniej sesji, a następnie poprosił o umożliwienie 

zabrania głosu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka powiedział, że w p. 6 interpelacje  

i zapytania radnych, radna będzie mogła zabrać głos.  

 

Ad 5) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka powiedział, że radni otrzymali 

informacje z działalności Zarządu w okresie między sesjami – załącznik nr 6 do protokołu,  

a następnie poprosił o zabranie głosu Starosty Namysłowskiego.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że informacja jest poszerzona  

o posiedzenia Zarządu Powiatu od dnia 08 października br. ponieważ na I sesji Rady Powiatu 

taka informacja nie była przedstawiana, a następnie poprosił o zadawanie pytań.     

 

 Radny Adam Maciąg powiedział, że w informacji jest zawarty zapis, że Zarząd Powiatu 

udzielił informacji Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa dot. braku budowy dróg 

publicznych, a następnie poprosił o rozszerzenie tej informacji. 

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa ma plany wobec swoich działek zazwyczaj rolnych, które graniczą z działkami 

powiatowymi i zwraca się z pytaniem do zarządcy o plany inwestycyjne. W tym przypadku są 

to działki przy których nie są planowane żadne inwestycje. 

 

 Informacja Starosty w okresie między sesjami została przez radnych przyjęta.  

 

Ad 6) 

 

   Radca Prawny Wojciech Kucypera przypomniał, że zgodnie ze Statutem Powiatu  

i ustawą o samorządzie powiatowym zapytania i interpelacje składa się wyłącznie pisemnie. 

Dlatego jeżeli są uwagi dot. procedowania nad uchwałą to proponuje to poruszyć w punkcie, 

gdzie są sprawy różne lub złożyć pytanie na piśmie.     

 

 Radna Lucyna Medyk zapytała czy nie może ustnie się wypowiedzieć. 

 

Radca Prawny Wojciech Kucypera powiedział, że jeżeli jest to zapytanie lub interpelacja to 

zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym składa się je na piśmie.   

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka zaproponował, aby radna  

w p. 9 – wnioski i sprawy różne zabrała głos, jednocześnie potwierdzając opinie Rady 

Prawnego. 

 

  Radna Lucyna Medyk powiedziała, że chciałaby uzyskać potwierdzenie w pewnej 

kwestii i zapytała czy może to zrobić ustnie.  
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 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka powiedział, że od tej kadencji 

wszystkie interpelacje i zapytania należy składać pisemnie, a wolne zapytanie będzie w punkcie 

9 obrad sesji.  

 

   Sekretarz Powiatu Alina Białas dopowiedziała, że jest to art. 21 ustawy o samorządzie 

powiatowym.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zaproponował zmianę porządku obrad, ponieważ punkt 

ten w programie sesji jest nie potrzebny, skoro radni nie mogą pytać, nie mają prawa składać 

interpelacji bezpośrednio na sesji to poprosił, aby do kolejnych sesji tego punktu nie 

wprowadzać.   

      

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka powiedział, że w dniu dzisiejszym 

wszyscy radni się dowiedzieli, że interpelacje i zapytania należy składać na piśmie do 

Przewodniczącego Rady.     

 

Radca Prawny Wojciech Kucypera powiedział, że jego zdaniem nie ma potrzeby 

wyrzucać punktu dot. interpelacji z porządku obrad, ponieważ radny na sesji może chcieć 

złożyć interpelacje lub zapytanie pisemnie, zarząd może odpowiedzieć na kolejnej sesji, radny 

może chcieć streścić temat interpelacji, którą będzie posiadał również w formie pisemnej, jak 

również może wywiązać się dyskusja na temat wcześniej składanych interpelacji lub zapytań. 

 

Radna Lucyna Medyk powiedziała, że sesje są transmitowane na żywo i w takiej 

sytuacji społeczeństwo nie może usłyszeć tego co radni mają do powiedzenia.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka powiedział, że to jest zła interpretacja 

przepisu, ponieważ radni mogą się wypowiadać tylko w odpowiednim punkcie sesji, który jest 

przewidziany i jest to punkt 9 – wnioski i spawy różne. Od następnej sesji wszyscy radni już 

będą wiedzieć, że interpelacje składa się pisemnie, tak jak jest to w Sejmiku Województwa 

Opolskiego, a radny może się wypowiedzieć na temat interpelacji jaką składa w formie 

pisemnej.    

 

Radny Adam Maciąg zwrócił się do radnego Krzysztofa Szyndlarewicza, mówiąc, że 

ma odmienne zdanie, ponieważ pisemną interpelacje można złożyć, ale wtedy znałby ją tylko 

np. radny i Starosta. W punkcie dotyczącym interpelacji można ją odczytać, aby dowiedzieli 

się o niej mieszkańcy i wolałby, aby punkt dotyczący interpelacji i zapytań jednak został  

w porządku obrad.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w dniu dzisiejszym nie wiemy, czy 

koleżanka radna ma interpelacje na piśmie, odebrano jej głos i nie pozwolono w danym punkcie 

zadawać pytań, ponieważ wszystkie pytania należy składać na piśmie. Dodał, że być może 

Radna ma na piśmie interpelacje lub zapytanie i chciała tylko dopytać, wyjaśnić albo 

przedstawić problem.       

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka powiedział, że radca prawny 

przedstawił zasady procedowania punktu 6 o których mówi art. 21 ustawy o samorządzie 

powiatowym.   

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że stwierdzenie, że być może Radna 

ma na piśmie jest nie na miejscu, ponieważ Radna Lucyna Medyk była zdziwiona, że należy 

cokolwiek składać na piśmie. Gdyby Radna miała cokolwiek przygotowanego to mogła by to 

odczytać, a następnie zaproponował zamkniecie dyskusji, ponieważ do niczego ona nie 

prowadzi, a wszyscy zrozumieli o co chodzi.       
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Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka zapewnił, że radna Lucyna Medyk 

otrzyma możliwość wypowiedzenia się, a następnie ogłosił 10 minut przerwy.  

 

Po przerwie. Stan radnych 17.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz złożył wniosek o zmianę porządku obrad 

polegający na wykreśleniu p. 7e – podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji, Skarg, 

Wniosków i Petycji – projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał pod głosowanie wniosek 

Starosty Namysłowskiego.  

 

Wniosek Starosty Namysłowskiego o wycofanie z porządku obrad p. 7e został przyjęty 

jednogłośnie, 17 głosami za – imienny protokół głosowania stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

 

Porządek obrad po zmianach wyglądał następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ślubowanie radnego Zenona Kotarskiego.   

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

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

6. Interpelacje i zapytania radnych.  

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) powołania Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku, 

b) powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 

c) powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu, 

d) powołania Komisji Rewizyjnej, 

e) wykreślony 

f) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego, 

g) desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

9. Wnioski i sprawy różne. 

10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

11. Zakończenie sesji. 

 

 

Ad 7a) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka do składu Komisji Obszarów 

Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku – projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu, zaproponował następujących radnych: 

 

1. Mariusz Jabłoński – radny wyraził zgodę, 

2. Lucyna Medyk – radna wyraziła zgodę, 

3. Andrzej Michta – radny wyraził zgodę, 

4. Antoni Sobiegraj – radny wyraził zgodę, 

5. Andrzej Zielonka – radny wyraził zgodę, 

6. Krzysztof Żołnowski – radny wyraził zgodę. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka na Przewodniczącego Komisji 

Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku zaproponował radnego 

Antoniego Sobiegraja.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał skład Komisji pod głosowanie.  

 

Radny Adam Maciąg zwrócił uwagę, że radny Antoni Sobiegraj nie wyraził zgody na 

kandydowanie na Przewodniczącego Komisji. 

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak zaproponował, aby ponowić głosowanie 

składu Komisji wraz z podaniem propozycji Przewodniczącego Komisji.  

 

Radca Prawny Wojciech Kucypera powiedział, z jeżeli radni wyrażają zgodę na 

reasumpcje głosowania, to nie widzi przeciwskazań.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka odczytał proponowany skład Komisji 

wraz z propozycją przewodniczącego Komisji, a następnie zapytał czy radny Antoni Sobiegraj 

wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego komisji. 

 

Radny Antoni Sobiegraj wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego 

Komisji.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał skład Komisji pod głosowanie.  

 

Uchwała w sprawie powołania Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer II/7/2018 – 

załącznik nr 10 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad 7b) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka do składu Komisji Edukacji, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Społecznych – projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu, 

zaproponował następujących radnych: 

 

1. Zbigniew Bratosiewicz – radny wyraził zgodę, 

2. Grzegorz Grudziński – radny wyraziła zgodę, 

3. Mariusz Jabłoński – radny wyraził zgodę,  

4. Zenon Kotarski – radny wyraził zgodę, 

5. Piotr Lechowicz – radny wyraził zgodę, 

6. Roman Letki – radny wyraził zgodę, 

7. Adam Maciąg – radny wyraził zgodę, 

8. Roman Półrolniczak – radny wyraził zgodę, 

9. Antoni Sobiegraj – radny wyraził zgodę, 

10. Andrzej Zielonka – radny wyraził zgodę, 

11. Krzysztof Żołnowski – radny wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka na Przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych zaproponował radnego Romana Letkiego. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał skład Komisji pod głosowanie. 
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 Uchwała w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Społecznych została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer II/8/2018 – załącznik nr 13 

do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu. 

 

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poprosił Przewodniczącego Rady o sprawdzenie 

ilości osób w Komisji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka po przeliczeniu radnych w Komisji, 

stwierdził, że jest ich 11. 

 

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka ogłosił 5 minut 

przerwy. 

 

Po przerwie. Stan radnych 17.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad 

dotyczący wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie 

powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych jako p. 7h. Dodał, że różni 

się on od poprzedniego projektu tym, że w §2 jest zapis o tym, że traci moc uchwała wcześniej 

podjęta, która jest wadliwa.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał pod głosowanie wniosek 

Starosty Namysłowskiego.  

 

Wniosek Starosty Namysłowskiego o zmianę porządku obrad został przyjęty 

jednogłośnie, 17 głosami za – imienny protokół głosowania stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu. 

 

Porządek obrad po zmianach wyglądał następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ślubowanie radnego Zenona Kotarskiego.   

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

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

6. Interpelacje i zapytania radnych.  

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) powołania Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku, 

b) powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 

c) powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu, 

d) powołania Komisji Rewizyjnej, 

e) wykreślony 

f) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego, 

g) desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, 

h) powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

9. Wnioski i sprawy różne. 

10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

11. Zakończenie sesji. 



8 

 

 

Ad 7c) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka do składu Komisji Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu zaproponował następujących radnych: 

 

1. Zbigniew Bratosiewicz – radny wyraził zgodę,  

2. Zenon Kotarski – radny wyraził zgodę, 

3. Piotr Lechowicz – radny wyraził zgodę, 

4. Adam Maciąg – radny wyraził zgodę, 

5. Lucyna Medyk – radna wyraziła zgodę, 

6. Andrzej Michta – radny wyraził zgodę, 

7. Ryszard Wołczański – radny wyraził zgodę, 

8. Andrzej Zielonka – radny wyraził zgodę.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka na Przewodniczącego Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu zaproponował radnego Ryszarda 

Wołczańskiego. Radny wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zwrócił uwagę na fakt, iż Przewodniczący Rady 

Powiatu jest już w dwóch Komisjach a przed chwilą wyraził zgodę na bycie w trzeciej Komisji, 

co jest nie zgodne ze Statutem Powiatu Namysłowskiego, ponieważ w Statucie jest zapis, że 

radny może być członkiem tylko dwóch Komisji. Następnie zaproponował, aby ponownie 

zmienić porządek obrad.  

 

 Radca Prawny Wojciech Kucypera powiedział, że w tej sytuacji należy ponownie 

zmienić porządek obrad, raz jeszcze wybrać członków Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia  

i Spraw Społecznych i później procedować nad powołaniami Komisji.   

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zgłosił wniosek formalny o zmianę porządku obrad 

polegający na przesunięciu p. 7h jako punkt 7c.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał pod głosowanie wniosek 

radnego Krzysztofa Szyndlarewicza.  

 

Wniosek radnego Krzysztofa Szyndlarewicza o zmianę porządku obrad został przyjęty 

jednogłośnie 17 głosami za – imienny protokół głosowania stanowi załącznik nr 16 do 

protokołu.  

 

Porządek obrad po zmianach wyglądał następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ślubowanie radnego Zenona Kotarskiego.   

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

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

6. Interpelacje i zapytania radnych.  

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) powołania Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku, 

b) powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 

c) powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. 

d) powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu, 
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e) wykreślony 

f) powołania Komisji Rewizyjnej, 

g) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego, 

h) desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

9. Wnioski i sprawy różne. 

10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

11. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka do składu Komisji Edukacji, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Społecznych – projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu, 

zaproponował następujących radnych: 

 

1. Zbigniew Bratosiewicz – radny wyraził zgodę, 

2. Grzegorz Grudziński – radny wyraziła zgodę, 

3. Mariusz Jabłoński – radny wyraził zgodę,  

4. Zenon Kotarski – radny wyraził zgodę, 

5. Piotr Lechowicz – radny wyraził zgodę, 

6. Roman Letki – radny wyraził zgodę, 

7. Adam Maciąg – radny wyraził zgodę, 

8. Roman Półrolniczak – radny wyraził zgodę, 

9. Antoni Sobiegraj – radny wyraził zgodę, 

10. Krzysztof Żołnowski – radny wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka na Przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych zaproponował radnego Romana Letkiego. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy w projekcie uchwały został zawarty zapis, 

że traci moc uchwała, która wcześniej została podjęta dotycząca powołania Komisji Edukacji, 

Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka powiedział, że w § 2 uchwały został 

zawarty zapis: „Traci moc uchwała Nr II/8/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Społecznych”.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał skład Komisji pod głosowanie. 

 

 Uchwała w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Społecznych została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer II/9/2018 – załącznik nr 18 do 

protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 19 do 

protokołu. 

 

Ad 7d) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka do składu Komisji Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu – projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do 

protokołu, zaproponował następujących radnych: 

 

1. Zbigniew Bratosiewicz – radny wyraził zgodę,  

2. Zenon Kotarski – radny wyraził zgodę, 
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3. Piotr Lechowicz – radny wyraził zgodę, 

4. Adam Maciąg – radny wyraził zgodę, 

5. Lucyna Medyk – radna wyraziła zgodę, 

6. Andrzej Michta – radny wyraził zgodę, 

7. Ryszard Wołczański – radny wyraził zgodę, 

8. Andrzej Zielonka – radny wyraził zgodę.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka na Przewodniczącego Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu zaproponował radnego Ryszarda 

Wołczańskiego. Radny wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał skład Komisji pod głosowanie. 

 

 Uchwała w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  

i Mienia Powiatu została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer II/10/2018 – załącznik nr 

21 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 22 

do protokołu. 

 

Ad 7e) 

 

 Wykreślony z porządku obrad.  

 

Ad 7f) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka do składu Komisji Rewizyjnej – 

projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu, zaproponował następujących radnych: 

 

1. Grzegorz Grudziński – radny wyraził zgodę, 

2. Roman Letki – radny wyraził zgodę, 

3. Roman Półrolniczak – radny wyraził zgodę, 

4. Krzysztof SZyndlarewicz – radny wyraził zgodę, 

5. Ryszard Wołczański – radny wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej zaproponował radnego Romana Półrolniczaka. Radny wyraził zgodę na 

kandydowanie na przewodniczącego Komisji.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał skład Komisji pod głosowanie. 

 

 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej została podjęta jednogłośnie  

i nadano jej numer II/11/2018 – załącznik nr 24 do protokołu. Imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Ad 7g) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka przedstawił projekt uchwały  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego – załącznik nr 26 do 

protokołu, a następnie poddał go pod głosowanie.   

 

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego została 

podjęta jednogłośnie i nadano jej numer II/12/2018 – załącznik nr 27 do protokołu. Imienny 

protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 



11 

 

 

Ad 7h) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka przedstawił projekt uchwały  

w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich 

– załącznik nr 29 do protokołu, a następnie poddał go pod głosowanie.   

 

Uchwała w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku 

Powiatów Polskich została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer II/13/2018 – załącznik 

nr 30 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik  

nr 31 do protokołu. 

 

Ad 8) 

 

 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.  

 

Ad 9) 

 

 Radna Lucyna Medyk powiedziała, że każdy zna zapisy ustawy o samorządzie 

powiatowym jak i §30 Statutu Powiatu Namysłowskiego dot. głosowania na przewodniczącego 

rady powiatu jak i rzeczywistego przebiegu głosowania nad wyborem przewodniczącego rady 

powiatu w dniu 21 listopada 2018 r. Po analizie odtworzonego nagrania przebiegu sesji uważa, 

że wystąpiły formalne i prawne uchybienia w głosowaniu na przewodniczącego rady powiatu. 

W §30 ust 4 Statutu Powiatu Namysłowskiego mówi, iż kart do głosowania nie może być więcej 

niż radnych obecnych na sesji. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Zbigniew Bartosiewicz 

odczytał i w protokole jest zapisane, że liczba radnych, którym wydano karty do głosowania  

– 16, liczba kart wyjętych z urny – 32, radna dodała, że karty nie były spięte, ani zszyte i nie 

stanowiły całości i to jest błąd dotyczący ilości kart. W § 30 ust. 6 jest mowa, że głosujący 

stawia x w kratce przy jednej odpowiedzi za lub przeciw, przez co wskazuje swój wybór. Głos 

jest nieważny, jeśli głosujący nie umieści znaku x lub umieści taki znak przy różnych 

odpowiedziach. W sytuacji jaka miała miejsce na sesji wynika sprzeczność, ponieważ w 

momencie wydrukowania dwóch osobnych kart do głosowania nie wiadomo czy głosujący nie 

postawił dwóch znaków x przy tych samych odpowiedziach. Radna uważa, że głosowanie 

zostało przeprowadzone nieprawnie. Zwróciła się do radcy prawnego z pytaniem, czy uważa, 

że przebieg głosowania na przewodniczącego rady powiatu był zgody z prawem i czy  

w związku z tym uchwala o wyborze przewodniczącego rady powiatu jest zgodna z prawem. 

Jakie skutki prawne, mając na względzie dalsze procedowanie przez przewodniczącego rady 

ma wybór członków zarządu, starosty i wicestarosty, co w sytuacji, gdy nadzór wojewody 

stwierdzi nieważność uchwały dot. wyboru przewodniczącego rady powiatu.   

 

 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Zbigniew Bratosiewicz powiedział, że na I sesji 

radca prawny wyjaśnił, że wydrukowane dwie kartki należy traktować jako jedna kartę do 

głosowania i wszyscy radni o tym wiedzieli, dlatego nie rozumie jaki jest problem w danej 

chwili.        

 

  Radna Lucyna Medyk powiedziała, że wie co powiedział radca prawny, ale karki nie 

były zszyte i to nie była jedna karta do głosowania. Poprosiła, aby radca prawny udzielił 

odpowiedzi na zadane pytania. Jeżeli było dwóch kandydatów na stanowisko 

przewodniczącego rady to uważa, że albo powinno odbyć się osobne głosowanie albo 

kandydatów na przewodniczącego należało umieścić na jednej karcie.  
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 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że problem polega na tym, że z urny 

wyciągnięto 32 karty do głosowania a radnych obecnych na sesji było 16.  W tej chwili nikt nie 

jest w stanie ustalić czy ktoś nie głosował za wyborem radnego A. Zielonki i za wyborem radnej 

L. Medyk, ponieważ odbyło się to na dwóch osobnych kartach i jeżeli tak by było to głos byłby 

nieważny. Dwie kartki papieru na których radni głosowali należy traktować jako kartę przedartą 

na pół, ponieważ nie można zweryfikować, czy ktoś oddał głos nieważny. Radny dodał, że błąd 

ten jest na tyle istotny, że Rada powinna go wyprostować by na przyszłość nie było żadnych 

wątpliwości.     

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Zbigniew Bratosiewicz powiedział, że od tego 

była Komisja Skrutacyjna która podpisała się pod protokołem nie stwierdzając żadnych 

uchybień, dodając, że głosowanie zostało przeprowadzone zgodnie z prawem.   

 

Radca Prawny Wojciech Kucypera podtrzymał opinie prawną wypowiedzianą na I sesji 

Rady Powiatu, powiedział, że technicznie dwie kartki należy traktować jako jedną kartę do 

głosowania. Przy wcześniejszym głosowaniu była dokładnie taka sama sytuacja i nadzór 

Wojewody nie uchylił takiej uchwały i na chwile obecną uchwała o wyborze przewodniczącego 

rady jest ważna. 

 

Radna Lucyna Medyk powróciła do paragrafu 30 ust. 6 który mówi, że znak stawia się 

w kratce przy jednej z odpowiedzi. W protokole zostało wszystko pięknie policzone  

i podpisane, ale to nie znaczy, że wszystko jest zgodne z prawem. Następnie radna odczytała 

wyniki głosowania z protokołu komisji skrutacyjnej i zwróciła uwagę, że na trzech kartach do 

głosowania nie oddano głosu. 

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że wracamy do tego co było taką 

niechlubną historią powiatu poprzedniej kadencji, gdzie wielu radnych z drugiej strony stołu 

również próbowało podważać pewne decyzje i wybory Rady. Wszystkie takie sprawy zostały 

przez Wojewodę czy Sąd uznane za niezasadne, tym bardziej, gdzie sprawę podnosi radna, 

która w danym głosowaniu była jedną z kandydatek i należy pogodzić się z tym, że Rada 

Powiatu zadecydowała inaczej i nie szukać dziury w całym. Mieszkańcy oczekują od radnych 

pracy a nie przepychanek i szukania dziury w całym, ponieważ to nie wnosi nic dla 

mieszkańców. Wojewoda Opolski ma jeszcze kilka dni na sprawdzenie legalności uchwały  

i jeżeli zauważy niezgodności to na pewno podejmie odpowiednia działania. Radnej jak i całej 

grupie radnych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego z czego 

można skorzystać. Starosta dodał, że należy zająć się pracą, pierwsza sesja roboczą nowej Rady 

rozpoczyna się od tego co było niechlubną historią powiatu w poprzedniej kadencji. 

 

Radna Lucyna Medyk powiedziała, że nie chodzi o to, że kandydowała i nie wygrała, 

ale uważa, że można było pochylić się nad zmianą zapisów w Statucie, ponieważ ewidentnie  

w danym przypadku są błędy. Aby nie powielać innych błędów w Statucie to może warto raz 

jeszcze Statut przeanalizować i tylko to ma na uwadze. Zapytała co się stanie w sytuacji, kiedy 

Wojewoda Opolski uzna, że uchwała została źle podjęta i co się stanie z procedowaniem reszty 

uchwał.      

  

    Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że przyjmuje uwagi radnej, 

aczkolwiek na daną chwile nie widzi żadnych problemów i nie ma zamiaru gdybania co by 

było, gdyby ponieważ takie gdybania były w poprzedniej kadencji i nic z tego nie wyszło. 

Wojewoda Opolski tą sprawę na pewno przeanalizuje, ponadto radni mają jeszcze swoje 

możliwości prawne, na daną chwile nie ma ze strony radnych żadnego formalnego wniosku jak 

i Wojewoda nie dopatrzył się żadnych uchybień i na chwile obecną sprawa jest zamknięta.    
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Radny Krzysztof Szyndlarewicz zwrócił się z pytaniem czy jest możliwe, aby radny 

dwukrotnie zagłosował za wyborem na przewodniczącego rady zarówno Pana Andrzeja 

Zielonki jak i Pani Lucyny Medyk i czy wtedy głos jest ważny czy nieważny.    

 

Radca Prawny Wojciech Kucypera zapytał czy radny go odpytuje. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że chciałby dopytać, czy Statut pozwala 

dwukrotnie głosować za.     

 

Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że z protokołu Komisji Skrutacyjnej nie 

wynika, aby głosy zostały poprawione, ponadto Komisja w protokole odnotowała, że były karty 

bez postawienia krzyżyka. Ponadto w protokole wyjaśniono przyczynę większej ilości kart, 

przypomniała, że cztery lata temu była analogiczna sytuacja i Nadzór Wojewody takiej uchwały 

nie uchylił, dodając, że na sali narad są panowie, którzy brali udział w tamtym głosowaniu.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na swoje 

pytanie, czy można dwukrotnie głosować pozytywnie za wyborem różnych osób.     

 

Radca Prawny Wojciech Kucypera powiedział, że jest zasada, że za jedna uchwałą 

można głosować tylko raz.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że chodzi mu o ustalenie faktów. Jeżeli nie 

można dwa razy głosować pozytywnie, to z tych kart, które zostały wyjęte z urny nie można 

ustalić czy ktoś dwukrotnie nie głosował za. Być może cztery lata temu Nadzór Wojewody nie 

dopatrzył się problemu, ponieważ radni również nie zauważyli, że jest taki problem. Dodał, że 

przypuszcza, że do nadzoru Wojewody Opolskiego protokoły z Komisji Skrutacyjnej nie są 

wysyłane i w nadzorze nikt ich nie czytał.     

 

Radny Ryszard Wołczański zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.  

W Nadzorze Wojewody pracują kompetentni ludzie, którzy przeanalizują podjęte uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał wniosek radnego Ryszarda 

Wołczańskiego o zamknięcie dyskusji.   

 

Wniosek o zamknięcie dyskusji został przyjęty 11 głosami za, przy 5 głosach 

przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania 

stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka odczytał informację dotyczącą 

sukcesu Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie – zwycięstwo w konkursie EDUinspiracje  

I miejsce w Polsce – załącznik nr 33 do protokołu.   

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz pogratulował dyrekcji Szkoły i nauczycielom 

oraz zaangażowanym osobom, jest to naprawdę bardzo duże wyróżnienie. Zespół Szkół 

Rolniczych jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych i może być wzorem do 

naśladowania dla innych.     

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, czy mieszkańcy widzą w jaki sposób 

odbywało się głosowanie i kto był za lub przeciw. Rozumie, że przepisy regulują taki a nie inny 

sposób głosowania i oprócz mieszkańców obecnych na sali to nikt inny nie wie kto i jak 

głosował. Czy kamera obejmuje ekran i umożliwia mieszkańcom zapoznanie się jak 
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poszczególni radni głosowali i czy najpierw nie powinno się odbyć głosowanie przez 

podniesienie ręki a dopiero później elektronicznie.         

 

 Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że ustawa o samorządzie powiatowym  

w art. 13 pkt 1c który mówi, że imienne wykazy głosowań radnych podaje się do publicznej 

wiadomości w BIP, na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty 

na obszarze powiatu i wykazy imienne z głosowań zostaną tam umieszczone.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał kto z mieszkańców co miesiąc będzie wchodził 

na stronę internetową i analizował głosowania. Uważa, że głosowania powinny odbywać się 

poprzez podniesienie ręki, a następnie elektronicznie. 

 

 Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak powiedział, że radny Szyndlarewicz ma 

racje i od przyszłej sesji chciałby aby Przewodniczący Rady przeprowadzał głosowania poprzez 

podniesienie ręki a później elektronicznie.  

 

 Radca Prawny powiedział, że przeprowadzenie głosowania takiego jakie zaproponował 

Wicestarosta Namysłowski nie będzie w niczym przeszkadzać i nie będzie kolidować  

z przepisami prawa. 

 

 Radny Roman Letki powiedział, że gdyby była druga kamera i została ona skierowana 

na rzutnik to być może problem z jawnością głosowania został by rozwiązany. Odniósł się do 

skargi mieszkanki Siedlic, mówiąc, że po ostatniej sesji pojechał na drogę, na którą została 

złożona skarga i po tej drodze można by robić slalom gigant samochodem. W imieniu swoim  

i mieszkańców poprosił o załatane dziur w m. Siedlice, Zawiść, Kopalina, Fałkowice, 

Domaradz i w m. Jagienna co będzie prezentem dla mieszkańców Gminy Pokój.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że przyjmuje uwagi, ale do świąt 

będzie ciężko cokolwiek zrobić. W styczniu – lutym przyszłego roku planowany jest do 

wykonania 5 – letni plan remontu dla każdej gminy dodając, że jest w kontakcie z Wójtem 

Gminy Pokój, władze poszczególnych gmin będą musiały ustalić priorytetowe drogi do 

remontu, bo jak wiadomo środki finansowe są ograniczone.  

 

Radna Lucyna Medyk powiedziała, że ma uwagę do Radcy Prawnego, ponieważ nie 

podobało jej się sposób w jaki odpowiadała na pytania, dodając, że Radca Prawny jest od tego, 

aby radnym udzielać odpowiedzi. Zwróciła się z pytaniem do Starosty Namysłowskiego czy 

będzie wyremontowany dalszy ciąg drogi powiatowej koło szpitala w stronę Kowalowic., czy 

na drodze koło szpitala ciągnącej się za park będzie wykonana linia pozioma, czy ostało coś 

zrobione w temacie odpadów na ul. Oleśnickiej i czy Starosta ma wizje rozwoju Powiatu 

Namysłowskiego i mogły radnym przedstawić na jednej z kolejnych sesji.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że w tej chwili przed m. Objazda 

kończy się nowo wyremontowana część drogi, remont dalszego odcinka drogi będzie 

uzależniony od kontaktów z Burmistrzem i określenia najważniejszych potrzeb. Na drogach 

powiatowych nie ma obowiązku malowania pasów poziomach na jezdni, dodając, że takie 

malowanie to nie jest mały koszt i gdyby miały by być one malowane to na wszystkich drogach 

powiatowych, a na dzień dzisiejszy Powiat ma o wiele większe potrzeby dot. bieżącego 

utrzymania dróg. Starosta Namysłowski powiedział, że odnośnie odpadów na ul. Oleśnickiej to 

jest w kontakcie ze służbami Wojewody Opolskiego jak również zostało wystosowane pismo 

do Wojewody z zapytaniem w jakiej mierze może współfinansować ewentualne działania  

i w tej chwili oczekuje na odpowiedź. Wielokrotnie w mediach, portalach społecznościowych, 
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radiu czy telewizji można było usłyszeć o planach i zamierzeniach w 5- letniej kadencji, ale 

jeżeli jest taka potrzeba to przedstawi taki plan.      

 

Radny Adam Maciąg powiedział, że jego wypowiedź odnosi się do wspólnego 

zarządzania, zaznaczając, że nie jest to wystąpienie polityczne, lecz w każdym punkcie 

merytoryczne czując się współodpowiedzialny za to wszystko co się tu dzieje. Powiedział, że 

porównując się z gminą nasze możliwości inwestycyjne są znacznie mniejsze w związku z tym 

realnie rzecz biorąc mówiąc też o exposé powinniśmy w pracy tej pięcioletniej postawić na 

jakość wszelkich tych usług, które tu są świadczone, bo jak one będą dobre na przykład  

w szkołach to po prostu ten problem demograficzny z którym się będziemy borykać będzie też 

dla naszych pracowników szkół mniej dotkliwy. Zwrócił się do Starosty, wspomniał  

o krępującej sprawie zamkniętych toalet. Powiedział, że jest to obraz nieżyczliwości dla petenta 

mówiąc, że Starostwo jest dla petenta a nie dla nas i nie dla urzędników. Przeprosił, jeśli kogoś 

obraził, ale dodał, że w każdej instytucji publicznej toalety są dostępne dla petentów podając 

za przykład Urząd Marszałkowski. Wysyłanie petentów po piętrach by mogli skorzystać  

z toalet jest niedopuszczalne, mówiąc, że zrozumiałe jest, aby wyodrębnić jedną toaletę dla pań, 

ale reszta powinna być ogólnodostępna. Radny poprosił, aby zwrócić również uwagę na 

sytuację w Urzędzie Pracy. Drugą rzeczą jaką poruszył Radny Adam Maciąg jest sprawa 

bardziej poważniejsza, organizacyjna. Odniósł się do obecnego na sali Kierownika Wydziału 

Komunikacji. Powiedział, że patrząc przez pryzmat swojego doświadczenia wie, że do 

Wydziału Komunikacji ludzie zgłaszają się losowo, nie rozłoży się to równomiernie, ale my 

jako urzędnicy musimy się na to uczyć reagować. Oznajmił, że przed poprzednią sesją 

przychodząc tutaj przy jednym okienku było 10 osób, a wszystkie inne stanowiska były puste. 

Od razu wiadomo, że Urząd będzie źle oceniany. Radny Adam Maciąg, uważa, że rzetelnie 

organizacyjnie należy się do tego przygotować nawet jeśli byśmy musieli wyasygnować 

pieniądze na jeden etat więcej w komunikacji to na pewno Urząd na to stać. Z powodu losowego 

zgłaszania się petentów do wydziału, Urząd na taką sytuacje powinien być przygotowany w ten 

sposób, że jak trzeba to kierownik wydziału siada i rozładowuje atmosferę, a nawet za dodatek 

pracownik z sąsiedniego departamentu podejdzie i pomoże. Radny powiedział, że zostawi 

sprawę do przemyślenia, ponieważ nie chce dyktować rozwiązań, wie, że Pani Skarbnik się nad 

tym zastanowi, ale na pewno nie powinniśmy tak traktować ludzi. Radny Maciąg poprosił, aby 

to przemyśleć, bo jego uwagi nie są złośliwe, natomiast prosił, aby reagować na to troszkę lepiej 

niż jest to w tej chwili. Przechodząc do kolejnego tematu powiedział, że były drobne różnice 

co do tego wykonywania ścieżek rowerowych przy obecnych drogach. Dodał, że jeśli mamy 

być ze sobą 5 lat to prosi, aby przed uruchomieniem dużej inwestycji czy projektu zrobić przed 

sesją spotkanie, w którym projektant przedstawi radnym projekt, radni się wypowiedzą, zgłoszą 

uwagi i ewentualnie będzie można je uwzględnić lub nie. Dzięki takim spotkaniom nie będzie 

wtedy uwag, że radni nie biorą udziału w przygotowaniu inwestycji. Kolejną uwagę jaką 

poruszył radny Maciąg, która może nadawać się do expose, dotyczy kończącej się perspektywy 

unijnej, pieniądze we wszystkich obszarach rolniczych i innych kończą się, ale są 

harmonogramy naborów m.in w wojewódzkim funduszu. Należy zorientować się, gdzie istnieje 

możliwość pozyskania jeszcze w tych latach pieniędzy i dobrze je wykorzystać. Dodał, że jak 

trzeba będzie pośrednictwa w pewnych sprawach, które są w urzędzie marszałkowskim to jest 

do dyspozycji, tym bardziej że już parę razy składał wnioski dotyczące możliwości skorzystania 

z programu Erasmus przez inne szkoły, ale nikt tych propozycji nie wykorzystał. Technikum 

rolnicze robi to dobrze, ale inne szkoły też mogą skorzystać. Powiedział, że ciągle się mówi o 

szpitalu, ale proponowałby więcej uwagi poświecić w tej kadencji szkołom, wysłuchać jakie są 

potrzeby infrastrukturalne każdej szkoły uhierarchizować je, bo my jako właściciel powinniśmy 

mieć swoją wizję każdej szkoły. Szkoły nie są złe, ale każda z nich jest inna, nie ma takiej 

wyraźnej konkurencji, dlatego proponuje podniesienie jakości nauczania, a wtedy będą większe 

nabory i wszyscy na tym skorzystają, należy mieć na uwadze troskę o to, aby nasze dzieci czy 

wnuki idąc do szkoły miały szanse zdobyć wykształcenie tutaj a nie szukać go w Dobrzeniu. 
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Wspomniał o przeznaczeniu małych pieniędzy na promocję, bo to byłoby bardzo pożądane, 

żebyśmy wiedzieli co w tych naszych szkołach dobrego się znajduje. Radny Maciąg powiedział 

o jeszcze jednej rzeczy, którą my jak i gmina mamy zaniedbanie, ale zaczęliśmy coś robić, to 

są ścieżki rowerowe, ponieważ to one mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo. Jest to rzecz 

na której powinniśmy się skupić, chodź wiadomo że pieniądze na to potrzebne są ogromne, nie 

da się wszystkiego zrobić ale np. można zaproponować właścicielom gruntów żeby ten kawałek 

ziemi nie wykupywać, nasza geodezja mogłaby taki proces przygotować, a tylko właściciele 

rolnicy nam go oddadzą, a wtedy jak przyjdą pieniądze to już będziemy przygotowani, albo 

zrobić rozpoznanie ile tego gruntu mamy wykupić co skutkowało by tym że jak przychodzą 

pieniądze i dokumentacja to mamy to zidentyfikowane. Ostatnim tematem jaki poruszył Radny 

był temat smogu. Powiedział o zidentyfikowaniu wszystkich pieniędzy które są potrzebne do 

wymiany kotłów, czy możliwe jest byśmy zalecili mieszkańcom termomodernizację, bo jeszcze 

pewne rzeczy są możliwe, a na pewno od nowego roku i wojewódzki fundusz ochrony 

środowiska też będzie miał coś do zaoferowania, dlatego powinniśmy na to nałożyć nacisk. 

Wspomniał o instruktażu dla każdej gminy, każdej wsi o sposobie palenia. Doraźnie, 

bezinwestycyjnie sytuację można częściowo poprawić przez zmianę sposobu palenia  

w dotychczasowych piecach, potocznie zwanych „kopciuchami”. Ten sposób to tzw. „palenie 

od góry”. Powiat mógłby sfinansować koszt niezbędnego instruktarzu dla społeczności 

powiatu.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz podziękował za uwagi, dodając, że w wielu 

tematach zostały już podjęte działania i ma nadzieje, że radny A. Maciąg zostanie 

usatysfakcjonowany z pracy w Radzie przez okres 5-ciu lat.   

 

Radny Adam Maciąg zaproponował, aby zrealizować jeszcze postulat radnej Lucyny 

Medyk dotyczący exposé, ponieważ radnym jak i mieszkańcom powiatu się to należy.  

 

Radny Zenon Kotarski powiedział, że drogi powiatowe są w opłakanym stanie na 

terenie każdej gminy. Ważne jest, aby z włodarzami gmin ustalić, które drogi należy 

wyremontować i w każdej gminie zrobić kawałek drogi.       

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz poruszył temat niewielkiego remontu drogi między 

Strzelcami a Bukową Śląską. Powiedział, że pod koniec zeszłej kadencji była jasna deklaracja 

dotycząca przewieszenia części płyt z rozbiórki parkingu przy cmentarzu przy ul. Oławskiej  

i dwa newralgiczne odcinki na w/w drodze zostaną naprawione. Dodał, że dobrze by było, aby 

przed świętami napraw dokonać.   

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że zajmie się ta sprawą, ale jak 

wiadomo w każdej gminie drogi są w złym stanie. Dodał, że remont ten byłby uzależniony od 

środków finansowych, przypominając, że w te chwili należy również zabezpieczyć pieniądze 

na zimowe utrzymanie dróg co jest bardzo ważne, ponieważ w dzień pada deszcz, a w nocy 

łapie przymrozek i jest ślisko na drodze. Jednodniowy wyjazd pługu czy piaskarki to jest koszt 

rzędu kilkunastu tysięcy zł. a na cały okres zimowy zabezpieczonych jest środków finansowych 

na kilkanaście wyjazdów i istotne jest jakie będą panowały warunki atmosferyczne.        

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że dwa czy trzy miesiące temu padły jasne 

deklaracje, dodając, że skład zarządu był bardzo podobny, koalicja była taka sama i liczy na to, 

że w końcu ludzie doczekają się złożonych obietnic.    
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Ad 10) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poinformował, że radni drogą 

elektroniczną otrzymali kolejne skargi mieszkańca Namysłowa w przedmiocie wycinki drzew 

przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie, zniszczenia darni i korzeni trawy – załącznik nr 34, 

35 i 36 do protokołu. Ponadto radnym została przesłana jeszcze nowa skarga na Dom Pomocy 

Społecznej „Promyk” w Kamiennej – załącznik nr 37 do protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych, których termin upływa 20 grudnia 2018 r. W dniu 17 grudnia 2018 r. o godzinie 

1300 odbędą się wspólne posiedzenia Komisji dot. budżetu powiatu na 2019 rok, a kolejna sesja 

Rady Powiatu Namysłowskiego odbędzie się dnia 28 grudnia 2018 r.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka złożył życzenia świąteczne i wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknął II posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 

  

 

II sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1530. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Zielonka 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Zielonka 

 

Protokolant: Monika Duraj……………… 

 

 

 

 


