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PROTOKÓŁ NR III/2018 

Z III SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 

 

*  *  * 

 

Obrady III sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1304. 
 

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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata  

2019-2025, 

b) uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok, 

c) opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku, 

d) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 

realizację w 2018 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

e) zgłoszenia kandydata Powiatu Namysłowskiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy  

w Namysłowie, 

f) uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego, 

g) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 r, 

h) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. 

6. Przedstawienie strategii liderowania procesom na lata 2018-2023. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wnioski i sprawy różne. 

9. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

10. Zakończenie sesji. 
 

 

Otwarcia III sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

Powiatu Andrzej Zielonka. Przywitał Starostę Namysłowskiego Konrada Gęsiarza, 

Wicestarostę Namysłowskiego Tomasza Wiciaka, Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, 

Sekretarz Powiatu Alinę Białas wraz ze współpracownikami i naczelnikami wydziałów, 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej Renatę Żywinę, Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ryszarda Kalisa, Z-ce Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy Iwonę Kamińską, Dyrektora Domu Dziecka – Macieja Jańskiego, Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego Jerzego Kisielę, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej – Bożenę Korczowską – Kułakowską, Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie Tadeusza Kmiecia oraz pozostałych gości 

przybyłych na sesję.  

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka na podstawie listy obecności, 

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

radnych). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych 

osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
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Ad 2) 

 

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 3) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka powiedział, że wpłynęła uwaga 

radnego Adama Maciąga do Jego wypowiedzi w protokole, którą następnie odczytał – 

załącznik nr 3 do protokołu. Radny wniósł o wykreślenie ostatniego zdania i dopisanie słów: 

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.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał pod głosowani projekt 

protokołu z II sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. wraz z wniesioną 

poprawką radnego Adama Maciąga.  

 

Protokół z II sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. został 

przyjęty jednogłośnie, 17 głosami za – imienny protokół głosowania stanowi załącznik nr 4 

do protokołu.  

 

Ad 4) 

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że w okresie między sesjami odbyły 

się posiedzenia Zarządu Powiatu, z których radni otrzymali informacje a następnie poprosił  

o zadawanie pytań.  

Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu.  

 

 Pytań nie było. Informacja została przez radnych przyjęta.   

 

Ad 5a) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poprosił Skarbnik Powiatu o zabranie 

głosu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata  

2019-2025. 

 

 Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata  

2019-2025 – załącznik nr 6 do protokołu. Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę 

nr 590/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej 

prognozie finansowej na 2019 rok – załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poprosił o przedstawianie przez 

poszczególne Komisje opinii do w/w projektu uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa 

i Porządku Antoni Sobiegraj poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman 

Letki poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna, 9 głosów za przy 1 głosie przeciwnym.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Ryszard Wołczański poinformował, że opinia komisji jest pozytywna, 6 głosów za, przy  

1 glosie wstrzymującym i 1 głosie przeciwnym.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka otworzył dyskusje. 

 

Radny Adam Maciąg powiedział, że z powodu braku w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej i w projekcie budżetu powiatu na 2019 rok zagospodarowania terenu wokół  

I Liceum Ogólnokształcącego jego głos będzie przeciwny.  

   

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego 

na lata 2019-2025. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2019-2025 została podjęta 15 głosami za, przy 2 głosach 

przeciwnych i nadano jej numer III/14/2018 – załącznik nr 8 do protokołu. Imienny protokół 

głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad 5b) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poprosił Skarbnik Powiatu o zabranie 

głosu w sprawie projektu budżetu powiatu na 2019 rok. 

 

 Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok – załącznik nr 10 do protokołu. Projekt budżetu 

powiatu na 2019 rok zawiera autopoprawki, które były omawiane na wspólnym posiedzeniu 

Komisji, a które wynikają w szczególności z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

Autopoprawki do projektu budżetu powiatu stanowią załącznik nr 11 do protokołu. 

Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę nr 589/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu nt. opinii  

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok – załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poprosił o przedstawianie przez 

poszczególne Komisje opinii do w/w projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa 

i Porządku Antoni Sobiegraj poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman 

Letki poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna, 7 głosów za przy 2 głosach 

wstrzymujących i 1 głosie przeciwnym.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Ryszard Wołczański poinformował, że opinia komisji jest pozytywna.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka otworzył dyskusje. 

 

W związku z tym, że dyskusji nie było, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej 

Zielonka poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 

2019 rok.  

 

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok została podjęta  

15 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i nadano jej numer III/15/2018 – załącznik nr 13 

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

 

Ad 5c) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poprosił o opinie Komisje Obszarów 

Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku do projektu uchwały w sprawie 

opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku – załącznik nr 15 

do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa 

i Porządku Antoni Sobiegraj poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poprosił o opinie Komisje Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Ryszard Wołczański poinformował, że opinia komisji jest pozytywna.  

 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka 

poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 

roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer III/16/2019 – załącznik nr 16 do 

protokołu. Imienny protokół głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

 

Ad 5d) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poprosił o opinie Komisje Edukacji, 

Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2018 r. dla 

Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 18 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman 

Letki poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poprosił o opinie Komisje Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Ryszard Wołczański poinformował, że opinia komisji jest pozytywna.  

 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka 

poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. 
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Uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 

realizację w 2018 r. dla Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej 

numer III/17/2019 – załącznik nr 19 do protokołu. Imienny protokół głosowania stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu.  

 

Ad 5e) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka przedstawił projekt uchwały  

w sprawie zgłoszenia kandydata Powiatu Namysłowskiego do Powiatowej Rady Rynku 

Pracy w Namysłowie – załącznik nr 21 do protokołu. Poinformował, że na kandydata do 

składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie proponuje się Pana Tomasza Wiciaka. 

Następie poprosił o opinie Komisje Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman 

Letki poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka 

poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata Powiatu Namysłowskiego do Powiatowej 

Rady Rynku Pracy w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 

III/18/2019 – załącznik nr 22 do protokołu. Imienny protokół głosowania stanowi załącznik 

nr 23 do protokołu.  

 

Ad 5f) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka powiedział, że zmiany w projekcie 

uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego – załącznik  

nr 24 do protokołu, były przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji. Następnie poprosił 

o przedstawianie przez poszczególne Komisje opinii do w/w projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa 

i Porządku Antoni Sobiegraj poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman 

Letki poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Ryszard Wołczański poinformował, że opinia komisji jest pozytywna.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że dobrą praktyką był zwyczaj, że przy 

zmianach w Statucie Powiatu Namysłowskiego było powołanie komisji statutowej by 

rozważyła wszystkie aspekty dotyczące zmian w statucie, ponieważ w tej chwili poprawiamy 

coś co wcześniej zostało przyjęte. Radny odniósł się do uzasadnienia, zapytał w jaki sposób 

uchwała ta usprawni funkcjonowanie Rady i Komisji, ponieważ z uchwały wprost to nie 

wynika. Dodał, że uchwała ta jest napisana pod bieżące potrzeby koalicji, a Statut powinien 

być dla radnych taką małą konstytucją. Radny Szyndlarewicz powiedział, że podczas 

głosowania wstrzyma się.     

 

 Radny Mariusz Jabłoński opuścił, salę narad. Stan radnych 16.  
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 Radna Lucyna Medyk powiedziała, że przyzna racje radnemu Krzysztofowi 

Szyndlarewiczowi, dodając, że jak w Gminie był zmieniany statut to była powoływana komisja 

statutowa i być może warto i tutaj powołać komisje statutową, która dogłębnie przeanalizuje 

Statut.  

 

 Radny Ryszard Wołczański powiedział, że zmiana Statutu wynika z rozmów na 

ostatniej sesji, a konkretnie z brakiem powołania Komisji. Obowiązkiem każdego radnego jest 

branie udziału w pracach dwóch komisji, a niektórzy radni chcą brać udział w trzech komisjach 

i należy się cieszyć, że radni chcą pracować i należy im to umożliwić.       

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, czy jest możliwość, aby wyświetlić projekt 

uchwały, ponieważ wydaje mu się, że jest mowa o dwóch innych projektach uchwał. Nie 

wyczytał, aby z projektu uchwały wynikało, że radny jest zobowiązany pracować w dwóch 

komisjach.           

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że był problem, aby ustalić skład 

komisji rewizyjnej i komisji do rozpatrywania skarg. W Statucie, który obowiązuje na dzień 

dzisiejszy jest sztywny zapis mówiący o 5 członkach komisji i wynikła sytuacja 

problematyczna, ponieważ brak jest chętnych radnych do pracy w w/w Komisji. Zmiany  

w projekcie uchwały dotyczą ilości członków w w/w komisjach i liczyć będą od 3-5 osób,  

a podyktowane jest to tym, by w komisjach uczestniczyli radni ci, którzy będą chcieli.  

W projekcie uchwały jest również zmiana, która dopuszcza do pracy radnego w więcej niż tylko 

dwóch komisjach, a pozostałe zmiany w projekcie uchwały wynikają z uwag wydziału Nadzoru 

Wojewody Opolskiego.             

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że we wrześniu ubiegłego roku bez 

głębokiej analiz Rada przyjęła, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ma liczyć 5 osób, 

natomiast w tej chwili zmieniamy liczbę od 3 do 5 osób. Dodał, że Statut powinien być czymś 

czego nie zmieniamy co chwilę.       

 

 Radny Ryszard Wołczański zgłosił wniosek dotyczący zamknięcia dyskusji na 

powyższy temat.  

 

 Radna Lucyna Medyk zgłosiła wniosek o powołanie komisji statutowej.   

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka powiedział, że w Sejmiku 

Województwa Opolskiego komisja statutowa obradowała nad statutem trzy miesiące, ale 

zmiany były dokonywane od podstaw. W projekcie uchwały nad którym trwają dyskusje 

wprowadzane zmiany są podyktowane utworzeniem komisji skarg.  Następnie Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej Lucyny Medyk dot. powołania komisji statutowej.   

 

Wniosek Radnej Lucyny Medyk dotyczący powołania komisji statutowej został 

odrzucony 8 głosami przeciwnymi, przy 7 głosach za i 1 głosem wstrzymującym. Imienny 

protokół głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał pod głosowanie wniosek 

radnego Ryszarda Wołczańskiego dotyczący zamknięcia dyskusji. 

 

Wniosek radnego Ryszarda Wołczańskiego dotyczący zamknięcia dyskusji został 

przyjęty 9 głosami za, przy 5 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących. Imienny 

protokół głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego.  

    

Uchwała w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego została 

podjęta 12 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących nadano jej numer III/19/2018 – 

załącznik nr 27 do protokołu. Imienny protokół głosowania stanowi załącznik nr 28 do 

protokołu.  

 

Ad 5g) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poprosił Komisje Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu  

w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 r. – załącznik nr 29 do protokołu.   

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Ryszard Wołczański poinformował, że opinia komisji jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2018 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer III/20/2018 – załącznik 

nr 30 do protokołu. Imienny protokół głosowania stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  

    

Ad 5h) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poprosił Komisje Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinie do projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 – załącznik nr 32 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Ryszard Wołczański poinformował, że opinia komisji jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2018 została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer III/21/2018 – załącznik 

nr 33 do protokołu.  Imienny protokół głosowania stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

 

Ad 6) 

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz podziękował za przyjęcie budżetu na 2019 rok, 

szczególnie p. Skarbnik Powiatu. Głosy przeciwne przy głosowaniu wynikały głównie z tego, 

że w budżecie nie zostały ujęte zadania związane z budowa boiska przy I Liceum 

Ogólnokształcącym. Dodał, że plany związane z infrastrukturą sortową przy I LO są, mimo, że 

nie zostały one wpisane do wieloletniej prognozy finansowej, ale postara się zrobić wszystko, 

aby taki wniosek o dofinansowanie w tym roku został złożony do Ministerstwa. 

Starosta Namysłowski następnie odniósł się do przedstawienia expose opracowanego 

na lata 2018-2023, które stanowi załącznik nr 35 do protokołu.   
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Radny Adam Maciąg odniósł się do wystąpienia Starosty Namysłowskiego  

i przedstawił kilka uwag, prosząc jednocześnie o to, aby na następnej sesji mógł raz jeszcze się 

odnieść do tematu. Powiedział, że wyznaczenie celu do osiągniecia tj. np. rozwoju 

gospodarczego i niewyznaczenie chociażby dwóch kierunków działań, przez które chce się 

osiągnąć cel nie przyniesie żadnego efektu. Poprosił, aby na jednej z Komisji otrzymać 

informacje z Wydziału na temat dróg, aby wiedzieć, gdzie w pierwszej kolejności angażować 

środki. Radny Adam Maciąg odniósł się do spraw oświatowych, mówiąc, że należałoby 

monitorować i analizować jakość oferty dydaktycznej oraz przedstawiać wnioski do realizacji 

dla szkół. Dodał, że promocja powiatu pod kątem szkół powinna być skierowana bardziej na 

zewnątrz. Powiedział, że współpraca międzynarodowa w ubiegłej kadencji została zupełnie 

zaniedbana a uważa, że jest to temat bardzo korzystny dla wszystkich, szczególne, jeżeli mówi 

się o rejonach które są lepiej rozwinięte cywilizacyjnie. Nowa perspektywa jaka została 

przedstawiona jest bardzo dobrą propozycją, dodając, że po ostatniej sesji pozwolił sobie na 

złożenie dokumentu i poinformowanie radnych i Zarządu o możliwościach jakie występują  

w obecnej perspektywie i z czego jest możliwość skorzystania i warto by było uzupełnić 

przedstawione expose o przedłożony przez niego dokument.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz podziękował za przedstawione uwagi. 

Powiedział, że w przestawionym expose nie ma szczegółów, ponieważ wiele szczegółów chce 

dopiero wypracować w szerokim gronie, m.in wspólnie z radnymi, Burmistrzem czy Wójtami 

poszczególnych gmin powiatu. Odniósł się do współpracy międzynarodowej, mówiąc, że nie 

zgadza się z tym, że całkowicie zostały one zaniedbane, ponieważ w poprzedniej kadencji 

odbyło się kilka wymian międzynarodowych, a następnie złożył życzenia Noworoczne.        

 

 Radny Roman Letki opuścił salę narad. Stan radnych 15. 

 

Ad 7) 

 

 Radna Lucyna Medyk odczytała interpelacje dotyczącą rezygnacji przez Starostwo 

Powiatowe w Namysłowie przejęcia zadań z zakresu organizacji ratownictwa medycznego na 

terenie powiatu namysłowskiego oraz interpelacje dotyczącą braku bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym i pieszym na ul. Braterskiej. Radna dodała, że te dwie interpelacje zostały w dniu 

dzisiejszym złożone.   

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że nie rozumie interpelacji  

dot. rezygnacji przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie przejęcia zadań z zakresu 

organizacji ratownictwa medycznego na terenie powiatu namysłowskiego, ponieważ pierwszy 

raz słyszy, aby Starostwo zrezygnowało z przejęcia powyższych działań.  

 

 Radna Lucyna Medyk powiedziała, że słyszała, że takie są plany i prosi o udzielenie 

odpowiedzi na interpelacje.       

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że w tej chwili trwają rozmowy  

z Firmą Falck, a mówienie, że decyzja o rezygnacji została już podjęta wprowadza 

mieszkańców Powiatu w błąd.  

                

Radny Adam Maciąg powiedział, że w dniu 17 grudnia ur. złożył interpelacje dotyczącą 

informacji o środkach UE dostępnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w 2019 r., którą 

następnie odczytał.  
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 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że materiał dostarczony przez 

radego A. Maciąga został radnym dostarczony drogą mailową, a pozostałe dwa punkty będą 

realizowane.    

 

Ad 8) 

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz odniósł się do Statutu Powiatu Namysłowskiego, 

mówiąc, że uchwała, która w dniu dzisiejszym została podjęta nie mówi nic o tym, że radny 

będzie mógł być członkiem więcej niż dwóch komisji, poprosił, aby Starosta Namysłowski nie 

wprowadzał opinii publicznej w błąd. Dodał, że być może jest mowa o dwóch różnych 

projektach uchwał.    

  

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że w uchwale dot. Statutu Powiatu 

Namysłowskiego, która w dniu dzisiejszym została podjęta w § 1, p. 2) w §31 skreśla się ust. 4 

który mówi o tym, że radny może brać udział maksymalnie w dwóch komisjach. Punkt ten 

został skreślony i w tej chwili nie ma już żadnych ograniczeń.   

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz przeprosił, mówiąc, że nie doczytał.  

 

Ad 9) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka poinformował, że kolejna sesja 

odbędzie się się w dniu 23 stycznia 2019 roku, ponadto wpłynęła analiza oświadczenia 

majątkowego byłego Starosty Namysłowskiego Andrzeja Michty dokona przez Wojewodę 

Opolskiego – załącznik nr 36 do protokołu, którą radni otrzymali drogą elektroniczną.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zielonka złożył życzenia Noworoczne i wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknął III posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 

  

 

III sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1432. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Zielonka 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Michta 

 

Protokolant: Monika Duraj……………… 

 

 

 

 

 


