PROTOKÓŁ NR XXXII/2017
Z XXXII SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
Z DNIA 26 KWIETNIA 2017 R.
SALA NARAD im. MICHAŁA ILNICKIEGO, STAROSTWO POWIATOWE (I PIĘTRO)
***
Obrady XXXII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1300.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji i zapytania radnych.
Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację
w 2017 r. dla Powiatu Namysłowskiego,
b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku.
7. Sprawozdanie finansowe Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za 2016 rok.
Kształtowanie polityki spółki na 2017 rok.
8. Informacja z działalności Wydziału Dróg za rok 2016. Podsumowanie akcji zimowej
w sezonie 2016/2017.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej powiatu namysłowskiego za 2016 rok.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wnioski i sprawy różne.
12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
13. Zakończenie sesji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad 1)
Otwarcia XXXII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady
Powiatu Wojciech Próchnicki. 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 Wojciech Próchnicki zapytał zgromadzonych czy ktoś
zgłasza uwagi do przygotowanego porządku obrad.
Uwag nie było. Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod
głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad 3)
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że do chwili obecnej nie wpłynęły żadne
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uwagi do protokołu z poprzedniej sesji, a następnie poddał projekt protokołu z XXXI sesji
Rady Powiatu Namysłowskiego pod głosowanie.
Protokół z sesji nr XXXI z dnia 29 marca 2017 r. został przyjęty pozytywnie,
jednogłośnie.
Ad 4)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Starostę
Namysłowskiego Andrzeja Michtę o zabranie głosu odnośnie informacji Starosty
z działalności Zarządu w okresie między sesjami – załącznik nr 3 do protokołu.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że materiał został radnym
dostarczony i poprosił o zadawanie pytań.
Pytań nie było. Informacja została przyjęta.
Radny Marcin Piekarek powiedział, że zegarek na sali narad spieszy i dopiero teraz
jest godzina 1300.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że do chwili obecnej
skład radnych się nie zmienił.
Na obrady sesji dołączył radny Krzysztof Szyndlarewicz. Stan radnych 16.
Ad 5)
Radny Adam Maciąg zwrócił się do Starosty Namysłowskiego Andrzeja Michty
i powiedział, że po raz trzeci poruszy sprawę Erasmusa. Poinformował, że istnieje możliwość
korzystania z programu Erasmus, w celu polepszenia rozwoju osobistego kadry
nauczycielskiej. W ramach programu Erasmus + istnieje program „Mobilność Kadry Edukacji
Szkolnej” w którym to nauczyciele mogą odbywać praktyki za granicą i przenosić pozytywne
doświadczenia do naszych szkół. Kilkakrotnie Pan Hinborch informował, że to szkoły
składają wnioski związane z w/w projektem, ale jak się dowiedział, również mogą go złożyć
ograny szkół. Radny Maciąg powiedział, że nie należy uciekać od kreowania rozwoju
w dziedzinie szkolnictwa tylko jako powiat i organ prowadzący należy się w tej dziedzinie
wykazać.
W trakcie wypowiedzi radnego A. Maciąga na obrady dołączył radny Roman Letki.
Stan radnych 17.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że materiał poruszony przez
radnego A. Maciąga zostanie dokładnie przeanalizowany. Dodał, że wszyscy są tu za
rozwojem osobistym kadry nauczycielskiej. W tej radzie jak i zarządzie jest duża
reprezentacja nauczycieli i doskonale rozumieją poruszony temat.
Radny Adam Maciąg powiedział, że jego wniosek dwukrotnie został oddalony.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że na pewno powyższy temat
zostanie przeanalizowany.
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Radny Roman Letki powiedział, że po ostatniej sesji nie otrzymał informacji odnośnie
rozmowy Starosty Namysłowskiego z Komendantem Powiatowym Policji nt. wandalizmu,
który szerzy się w m. Pokój, poprzez pomalowane znaki drogowe i przystanki, zniszczone
lampy. Poprosił o nasilenie kontroli i rozmowę z Komendantem Policji. Następnie odniósł się
do tragicznego stanu dróg w Gminie Pokój oraz dojazdu do stolicy Powiatu Namysłowskiego
– Namysłowa. Pan Roman Letki powiedział, że po rozmowach z mieszkańcami Gminy Pokój
doszedł do wniosku, że jest to gmina, do której kursuje najmniejsza liczba autobusów, co
utrudnia mieszkańcom dojazd do Namysłowa oraz możliwość załatwienia urzędowych spraw.
Dodał, że Pan Artur Masiowski ma w planach podpisać umowy dotyczące pakietów
zdrowotnych z Gminami. Zapytał w jaki sposób mieszkańcy Gminy Pokój mają dojechać na
takie badania, skoro przykładowo z m. Zawiść czy Kopalina nie ma bezpośredniego dojazdu
do Namysłowa. Następnie odniósł się do oświaty i zapytał, jak zachęcić dzieci by wybrały
szkoły średnie w Namysłowie, skoro nie ma zapewnionego dojazdu. Pan Roman Letki
poprosił, by przeprowadzono rozmowy z przewoźnikiem nt. usprawnienia ruchu autobusów
w Gminie Pokój.
Kolejna sprawa, którą poruszył Radny Roman Letki, dotyczy remontu drogi
powiatowej w m. Zawiść. Powiedział, że w sobotę osobiście objechał wszystkie drogi
powiatowe w Gminie Pokój i zagwarantował, że droga powiatowa od m. Zawiść do granicy
z powiatem kluczborskim nie została do końca zrobiona. Dodał, że 5 m przed znakiem
kończącym m. Zawiść, aż do m. Szum ubytki w drodze nie zostały naprawione. Radny
Roman Letki dodał, że od jednego z mieszkańców usłyszał, że ubytki w jezdni były
udeptywane nogami.
Następnie Pan Letki powiedział, że w miesiącu kwietniu odbył się wiosenny przegląd
dróg powiatowych na terenie Gminy Pokój i po przeczytaniu sprawozdania z Wydziału Dróg
zauważył, że nie została w nim ujęta droga na odcinku Pokój - Siedlice. Zwrócił się do
Starosty Namysłowskiego Andrzeja Michty i powiedział, że warto się zastanowić na
projektem remontu drogi powiatowej: Biestrzykowice – Żaba – Mikowice. Powiedział, że
projekt widział i zgadza się by wyremontować drogi biegnące przez miejscowości, jednak
odcinki biegnące przez las nie powinny być remontowane ze względu na zbyt małe
użytkowanie. Pan Letki odniósł się do budżetu i powiedział, że to co jest w nim ujęte na
2017 rok jest związane z Gminą Świerczów, Domaszowice, a o Gminie Pokój – cisza, za
wyjątkiem wyremontowanej drogi w m. Ładza. Następnie powiedział, że w dniu 30 marca
2017 r. Rada Gminy Pokój podjęła uchwałę w sprawie apelu o podjęcie działań
o przeprowadzenie remontu dróg powiatowych Powiatu Namysłowskiego, którą następnie
odczytał. Pan Roman Letki dodał, że warto się zastanowić nad poruszeniem tematu drogi
wojewódzkiej 454 i drogi krajowej Wołczyn – Kluczbork. Dodał, że oba powiaty mogłyby się
porozumieć w sprawie remontu, który rozwiązałby wiele problemów.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że zostało poruszone wiele kwestii,
dlatego też odpowiedź będzie przedstawiona na piśmie. Odniósł się do uchwały Rady Gminy
Pokój i powiedział, że zostały w niej wymienione wszystkie drogi powiatowe, które biegną
przez teren Gminy Pokój. Dodał, że gdyby Powiat zaciągnął kredyt w wysokości 10 mln zł,
co jest nierealne, to być może udałoby się zadowolić radnych z terenu Gminy Pokój. Starosta
Namysłowski nie zgodził się z tym, że w najgorszym stanie są drogi powiatowe z terenu
Gminy Pokój. Powiedział, że obecnie jest kadencja 2014-2018 i w poprzedniej kadencji
2010-2014 wymienione drogi przez radnego Romana Letkiego również wymagały remontu.
Odniósł się do bieżącego remontu dróg i powiedział, że ze względu na niekorzystne warunki
pogodowe jeszcze nie wszystkie prace remontowe zostały wykonane i na pewno droga
powiatowa w m. Zawiść zostanie poprawiona.
Następnie Starosta Andrzej Michta odniósł się do tematu autobusu, który jest tematem
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trudnym, ponieważ dojazdy realizują komercyjne przedsiębiorstwa. Podkreślił, że nie jest tak,
że jedne Gminy są traktowane lepiej, a drugie gorzej. Straosta dodał, że przewidziany jest
remont drogi w m. Ładza na terenie Gminy Pokój, który okazał się znacznie droższy niż
pierwotnie zakładano.
Naczelnik Wydziału Dróg Krzysztof Holinej powiedział, że Powiat Namysłowski
podpisał umowę na remont przy użyciu PATCHERA, do dyspozycji jest 350 t. Niestety przy
obecnych warunkach pogodowych nie jest możliwe rozpoczęcie prac.
Radny Roman Letki powiedział, że w m. Pokój – Siedlice remontem typu PATCHER
jest niepotrzebny, potrzebna jest masa na gorąco, ponieważ są bardzo duże ubytki w jezdni
i PATCHEREM się nic nie zrobi.
Radny Stanisław Wojtasik odniósł się do wypowiedzi Pana Romana Letkiego
odnośnie projektu remontu dróg: Biestrzykowice – Żaba – Mikowice. Powiedział, że na
odcinku drogi biegnącej przez las jest mały ruch ponieważ osoby dojeżdżające do Opola
wybierają taką drogę, która nie uszkodzi ich samochodu. Zdaniem Pana Wojtasika, odcinek
ten powinien być wyremontowany w pierwszej kolejności.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu
i powiedział, że rozumie brak szacunku w jego stronę, jednak nie rozumie braku szacunku
wobec prawa, które sam Przewodniczący Rady Powiatu ustanowił. Dodał, że Pan Wojciech
Próchnicki zwołał sesję na godzinę 1300 i o godzinie 1300 został już omówiony punkt 5
porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że sesja zawsze
rozpoczynala się zgodnie z czasem zegara, który jest umieszczony na sali narad. Dodał, że
każdy może mieć inaczej ustawioną godzinę, a w momencie kiedy Pan Szyndlarewicz wszedł
na obrady sesji była godzina 1302 lub 1303.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że rozumie, jak Pan Próchnicki przestawi
sobie zegarek na sali tak jak mu się to podoba, to z takiego czasu będzie korzystał, mając za
nic to, na którą godzinę została zwołana sesja.
Przewodniczący Rady Wojciech Próchnicki powiedział, że żaden z radnych przed
rozpoczęciem sesji nie zwrócił uwagi, że czas jest nieodpowiedni. Jedynie, w czasie trwania
sesji, radny Marcin Piekarek zwrócił uwagę, że sesja rozpoczęła się szybciej, ale stan radnych
do tego czasu się nie zmienił. Przewodniczący powiedział, że kierował się zegarkiem, który
znajduje się na sali tak jak wcześniej kierował się nim radny Gradzik.
Radny Sławomir Gradzik powiedział, że Przewodniczący Sławomir Gradzik
rozpoczynał sesję zgodnie z czasem obowiązującym w Polsce – o godzinie 1300. Podkreślił,
że Przewodniczący Wojciech Próchnicki powinien przeprosić radnego Krzysztofa
Szyndlarewicza, ponieważ to Przewodniczący odpowiedzialny jest za dopilnowanie
porządku, a nie radni. Pan Gradzik powiedział, że sesja została rozpoczęta przed godz. 1300
i należało by się cofnąć do punktu w którym radny Szyndlarewicz chciał zabrać głos.
Przewodniczący Rady Wojciech Próchnicki powiedział, że radny Krzysztof
Szyndlarewicz się spóźnił, przyszedł o 1302 i być może należy przeprosić się nawzajem.
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Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w momencie gdy wchodził na salę
Przewodniczący Wojciech Próchnicki przechodził do rozpatrywania punktu 5 porządku obrad
i poprosił, by nie robić z tego dużego problemu. Następnie zwrócił się do Pana Andrzeja
Michty i powiedział, że dwa tygodnie temu zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji
publicznej odnośnie udzielenia koncepcji kandydatów, którzy brali udział w konkursie na
Dyrektora I LO w Namysłowie. Sprawę tą poruszył również na Komisji Oświaty, która miała
miejsce w dniu 24 kwietnia 2017 r. i usłyszał z ust Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu, że w w/w sprawie interweniował Przewodniczący Komisji i odpowiedź jest już
przygotowana. Pan Szyndlarewicz powiedział, że wczoraj się dowiedział, że odpowiedź jest
negatywna i zastanawia się, co przez takie postępowanie Starosta Namysłowski chce ukryć.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że nie ma nic do ukrycia, jednak
musi przestrzegać obowiązującego prawa. Dodał, że na chwilę obecną Pan Surmacz nie jest
jeszcze dyrektorem szkoły, a zapytany czy wyraża zgodę na udostępnienie jego koncepcji
udzielił odpowiedzi negatywnej. Wgląd do koncepcji będzie możliwy po oficjalnym objęciu
przez Pana Surmacza stanowiska dyrektora w dniu 1 września 2017 r.
Radca Prawny Wojciech Kucypera powiedział, że Starosta Namysłowski wytłumaczył
sprawę, decyzja została wydana i jest to sprawa indywidualna.
Radny Sławomir Gradzik powiedział, że jakiś czas temu odbył się konkurs
w Wydziale Komunikacji, w drodze którego został wybrany kierownik, który zrezygnował
z pełnienia funkcji z niewiadomych mu przyczyn. Zapytał, czy został powołany nowy
kierownik. Następnie zapytał jak wygląda sytuacja personalno – osobowa w Wydziale
Komunikacji i co wpływa na tak dużą rotację pracowników w tym wydziale.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że został ogłoszony konkurs
w wydziale komunikacji, który wygrał Pan Jacek Gąsior, a po pewnym czasie powierzono mu
pełnienie obowiązków na stanowisku kierownika. Następnie Pan Andrzej Michta odniósł się
do sytuacji personalnej w Wydziale Komunikacji i powiedział, że naczelnik i inspektor wraz
złożyli wypowiedzenie. Dodał, że z pracownikami tymi była przeprowadzona rozmowa, ale
nie czuje się upoważniony aby upubliczniać jej szczegóły. Odszedł również pracownik
zajmujący się nadzorem nad SKP i OSK, który otrzymał bardziej intratną propozycję pracy
w Gminie Domaszowice.
Radny Sławomir Gradzik zapytał, czy wszystkie stanowiska w Wydziale Komunikacji
są obsadzone, czy jest jakiś wolny etat.
Starosta Namysłowski powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma wolnych etatów, co
nie oznacza, że zawsze wszystkie okienna w danym momencie będą czynne.
Radny Sławomir Gradzik powiedział, ze jego pytanie wynika z tego, że są częste
kolejki w Wydziale Komunikacji jak i z troski o sprawne działanie Wydziału.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie zrozumiał do końca powyższej
rozmowy, ponieważ Starosta Namysłowski mówi, że w Wydziale Komunikacji nie ma
wolnych etatów, że wszystkie stanowiska są obsadzone, a jednak z wcześniejszych
wypowiedzi wynika, że w tym wydziale nie ma naczelnika. Czy taki stan będzie trwał długo,
czy będzie zmieniany regulamin organizacyjny.
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Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że nie planuje się zmian organizacyjnych
i na chwilę obecną w Wydziale Komunikacji i Transportu nie ma wakatu, dlatego że odszedł
Pan Bogdan Topoła, który będzie się starał o przyznanie renty chorobowej. Dodała, że
konkurs został ogłoszony na utworzone w roku ubiegłym stanowisko ds. kontroli stacji
diagnostycznych i szkół kierowców, które obejmował Pan Tomasz Dłubak i awansował na
wice wójta. Został ogłoszony konkurs, który wygrał Pan Jacek Gąsior, któremu powierzono
obowiązki Naczelnika Wydziału Komunikacji, natomiast na stanowisko ds. kontroli została
przeniesiona z sekretariatu Pani Marta Adamiec. Pani Alina Białas powiedziała, że w roku
ubiegłym została zwiększona ilość stanowisk, jednak nie wiążą się z tym żadne koszty
związane z zatrudnieniem w Starostwie Powiatowym, ponieważ przesunięcia pracowników
nastąpiły między wydziałami. W wydziale Promocji i Rozwoju zwolnił się jeden etat, który
został przeniesiony do Wydziału Komunikacji za zgodą Naczelnika Wydziału Promocji.
Innych zapytań nie było.
Ad 6a)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię do
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na ich realizację w 2017 r. dla Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisław
Wojtasik powiedział, że rozpatrywany projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię Przewodniczącą
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę.
Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
Bronisława Mela powiedziała, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na ich realizację w 2017 r. dla Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie,
pozytywnie i nadano jej numer XXXII/218/2017- załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 6b)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącą Komisji
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę o opinię do projektu
uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków
w 2017 roku – załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
Bronisława Mela powiedziała, że w/w projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
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Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów
i wydatków w 2017 roku została podjęta pozytywnie, jednogłośnie i nadano jej numer
XXXII/219/2017 - załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 7)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię
odnośnie sprawozdanie finansowe Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za 2016 rok.
Kształtowanie polityki spółki na 2017 rok – załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisław
Wojtasik powiedział, że w/w sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie: 7 głosami za,
przy 2 głosach wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o zadawanie pytań.
Radny Adam Maciąg powiedział, że na posiedzeniu Komisji poprosił aby przed sesją
zostały dostarczone materiały z wyszczególnieniem dochodów lub strat na każdym oddziale
NCZ S.A. Dodał, że nie rozumie dlaczego takich danych radni nie otrzymali i odbiera to jako
lekceważenie i w związku z tym będzie głosował przeciw.
Dyrektor NCZ S.A i radny Artur Masiowski powiedział, że nie ma na celu
lekceważenia nikogo i dziś rano wraz z główną księgową zostały opracowane materiały
i o godz. 1230 zostały one wysłane drogą elektroniczną do Biura Rady i Zarządu. Dodał, że na
pewno w dniu dzisiejszym materiały radnym zostaną przekazane.
Następnie Pan Masiowski odniósł się do wyników szpitala i powiedział, że największe
starty przynosi Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Internistyczny. Oddział
urologiczny jest na plusie, oddział chirurgiczny jest na lekkim minusie, natomiast ZOL jest na
minimlanej stracie. Podkreślił, że Zarząd Spółki traktuje radnych poważnie i zależało
wszystkim by przygotowane materiały były czytelne.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał powyższe sprawozdanie
pod głosowanie.
Sprawozdanie finansowe Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za 2016 rok.
Kształtowanie polityki spółki na 2017 rok zostało przyjęte pozytywnie: 9 głosami za, przy
2 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących.
Ad 8)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego
Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
Jerzego Szuberta o opinię nt informacji z działalności Wydziału Dróg za rok 2016.
Podsumowanie akcji zimowej w sezonie 2016/2017 – załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Jerzy
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Szubert powiedział, że Komisja pozytywnie przyjęła powyższą informację.
Radni przyjęli powyższe informacje.
Ad 9)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię
odnośnie oceny zasobów pomocy społecznej powiatu namysłowskiego za 2016 rok –
załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisław
Wojtasik powiedział, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała powyższy materiał.
Radni przyjęli informacje zawarte w powyższym materiale.
Ad 10)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że radny Roman
Letki, Sławomir Gradzik i Marcin Piekarek otrzymali na piśmie odpowiedź na swoje
zapytania.
Ad 11)
Wicestarosta Krzysztof Żołnowski zwrócił się do Prezesa EKOWOD-u Krzysztofa
Szyndalrewicza i zapytał, czy w Gminie Świerczów trwa akcja wymiany wodomierzy.
Pan Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że zgodnie z ustawą wymiana wodomierzy
powinna być organizowana co 5 lat. Akcja ta rozpoczęła się na szerszą skalę 1,5 roku temu,
ponieważ wodomierzy od wielu lat nie legalizowano.
Wicestarosta Krzysztof Żołnowski powiedział, że akcji nie neguje, jednak spotkał się
z sytuacją osobiście, że wracają po pracy do domu w skrzynce na listy wyciągnął karteczkę
z prośbą o kontakt w sprawie wymiany licznika. Po wykonaniu telefonu otrzymał informacje
,że licznik może zostać wymieniony w godzinach od 8oo do 1500. Pan Żołnowski zapytał co
w takiej sytuacji mają zrobić ludzie którzy są w pracy i w godzinach w/w nie mają
możliwości być w domu.
Pan Szyndlarewicz powiedział, że w sobotę również są wykonywane wymiany
wodomierzy, ponadto uruchomione zostało również biuro obsługi klienta, które
w poniedziałki czynne jest w wydłużonym czasie.
Wicestarosta Krzysztof Żołnowski powiedział, że otrzymał informacje, że tylko
w godzinach od 8oo do 1500 istnieje możliwość wymiany wodomierzy.
Pan Szyndlarewicz powiedział, że po to wprowadzono w Firmie biuro obsługi klienta
by każdy kto pracuje mógł po pracy swoje sprawy załatwić.
Radny Marcin Piekarek powiedział, że w dniu wczorajszym tj. 25 kwietnia 2017 r.
odbył się pogwarancyjny przegląd dróg i w związku z tym poprosił o informacje dotyczące
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stanu dróg i zakresu naprawy rzeczy, które zostały wcześniej zgłoszone.
Naczelnik Wydziału Dróg Krzysztof Holinej powiedział, że na chwilę obecną jest
przygotowywany protokół z przeprowadzonych przeglądów pogwarancyjnych. W czwartek
zostało umówione spotkanie z kierownikiem budowy, aby ustalić termin rozpoczęcia, zakres
i sposób naprawy określonych zadań.
Radny Piekarek wyraził swoje obawy odnośnie chodnika na ul. Grunwaldzkiej, który
nie został odpowiednio utwardzony i jego zdaniem powinien zostać powtórnie przełożony,
ponieważ pozostawienie go w takim stanie jak teraz może skutkować zapadnięciem położonej
kostki.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, czy Starostwo Powiatowe w któryś dzień
pracuje dłużej, by interesanci mogli po godzinach pracy załatwić swoje sprawy urzędowe.
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że to pytanie pozostanie bez odpowiedzi.
Ad 12)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że radni informacje
Przewodniczącego Rady otrzymali emailem jak również w dniu sesji:
 uchwała nr XXVIII/229/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
apelu o podjęcie działań w celu przeprowadzenia remontu dróg Powiatu
Namysłowskiego nr 1348O, 1325O, 1349O, 1132O – załącznik nr 11 do protokołu.
 odpis prawomocnego orzeczenia dot. uchwały nr XXII/145/2016 w sprawie wyrażenia
zgody na realizację w partnerstwie projektu pn. „Razem dla lepszej edukacji
w Powiecie Namysłowskim” – załącznik nr 12 do protokołu.
 sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 20 marca
2017r. w Starostwie Powiatowym w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu oraz
w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu – załącznik nr 13 do
protokołu.
 sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 29 marca 2017
r. w Starostwie Powiatowym w Wydziale Dróg – wydatkowanie środków, jakie
otrzymał Powiat w ramach Programu Przebudowy Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych oraz zaprosił wszystkich zgromadzonych na Dzień Flagi organizowany przez
Starostwo Powiatowe w dniu 2 maja 2017 r. o godz. 1100.
Ad 13)
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poinformował, że najbliższa sesja
odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech
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Próchnicki zamknął XXXII posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego.

XXXII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1355.

Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Próchnicki

Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Próchnicki

Protokolant: Monika Duraj…………………
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