PROTOKÓŁ NR XLVI/2018
Z XLIV SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
DUŻA SALA NARAD IM. MICHAŁA ILNICKIEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
(I PIĘTRO)
***
Obrady XLVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1303.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 r.
b) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 r.
c) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok”,
d) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Namysłowskiego na rok 2019.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 w tym
osiągnięcia szkół.
8. Informacja z działalności Wydziału Dróg w I-III kwartale 2018 r.
9. Informator zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego
w sezonie 2018/2019.
10. Ocena stanu technicznego obiektów mostowych i przepustów.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wnioski i sprawy różne.
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
14. Podsumowanie V kadencji Rady Powiatu Namysłowskiego.
15. Zakończenie sesji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad 1)
Otwarcia XLVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady
Powiatu Piotr Lechowicz. Przywitał Starostę Namysłowskiego Andrzeja Michtę, Wicestarostę
Namysłowskiego Konrada Gęsiarza, Sekretarz Powiatu Alinę Białas, Radcę Prawnego
Wojciecha Kucyperę, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Namysłowie Bożenę Korczowską – Kułakowską, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
„PROMYK” w Kamiennej Renatę Żywinę, Dyrektora Domu Dziecka Macieja Jańskiego,
dyrektorów szkół średnich, podinspektora Józefa Chudobę z Komendy Powiatowej Policji
w Namysłowie, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniewa Juzaka, Skarbnik Powiatu
Katarzynę Parzonkę, naczelników wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych,
pracowników Starostwa Powiatowego i pozostałe osoby przybyłe na sesję.
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Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz na podstawie listy obecności,
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 16
radnych). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych
osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 2)
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że w porządku obrad jest
kilka zmian, dodając, że radni otrzymali nowy porządek sesji wraz z nowymi projektami
uchwał. Zmiana w projekcie uchwały oznaczonej jako 6a w sprawie zmian budżetu w związku
ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 r. była omówiona na posiedzeniu komisji.
W uchwale oznaczonej jako 6b w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu
wydatków w 2018 r. również nastąpiła zmiana w treści uchwały, a następie poprosił Skarbnik
Powiatu o wyjaśnienie zaistniałych zmian.
Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka wyjaśniła, że zmiany w powyższym projekcie
uchwały zostały dokonane na wniosek Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego
i dotyczą zakupu oraz montażu klimatyzacji w pomieszczeniu szkoły z niewykorzystanych
przez szkołę środków.
Radny Marcin Piekarek przybył na salę narad. Stan radnych 17.
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zaproponował wprowadzenie do
porządku obrad 2 nowych projektów uchwał, które były omawiane na posiedzeniach komisji.
Jeden z nich dotyczył nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej,
oznaczony jako 6e, a drugi przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji
w Namysłowie w 2018 roku, oznaczony jako 6f.
W związku z tym, że pytań i innych propozycji zmian do porządku obrad nie było,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie 2 nowych projektów uchwał.
Porządek XLVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty przez radnych
jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 r.
b) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 r.
c) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok”,
d) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Namysłowskiego na rok 2019,
e) nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej,
f) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w
2018 roku.
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7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 w tym
osiągnięcia szkół.
8. Informacja z działalności Wydziału Dróg w I-III kwartale 2018 r.
9. Informator zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego
w sezonie 2018/2019.
10. Ocena stanu technicznego obiektów mostowych i przepustów.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wnioski i sprawy różne.
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
14. Podsumowanie V kadencji Rady Powiatu Namysłowskiego.
15. Zakończenie sesji.
Ad 3)
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że projekt protokołu
z XLV sesji Rady Powiatu radni otrzymali, dodając, że do projektu protokołu nie wpłynęły
żadne uwagi na piśmie. W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał
projekt protokołu pod głosowanie.
Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XLV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 26 września 2018 r.
Ad 4)
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że radni otrzymali informacje
Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami – załącznik nr 3 do protokołu,
dodając, że odbyły się 4 posiedzenia Zarząd Powiatu, nie licząc posiedzenia zarządu, które
odbyło się przed sesją, a następnie poprosił o zadawanie pytań.
Pytań nie było.
Radni przyjęli powyższe informacje.
Ad 5)
Radny Roman Letki powiedział, że miesiąc temu prosił Starostę o załatanie dziur na
terenie Gminy Pokój i rozumiał, że zostaną one załatane, jednak do dnia dzisiejszego nie zostało
nic zrobione.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że w ramach realizacji czterech
kilometrów nakładek w dniu dzisiejszym realizowana jest nakładka w miejscowości Strzelce,
przy okazji będą też łatane dziury m.in. w Woskowicach Górnych. W najbliższy piątek i sobotę
będzie realizowana inwestycja w m. Bąkowice i w ramach tych prac chciałby, aby zostały
załatane dziury w m. Fałkowice. Dodał, że przy okazji prac remontowych planowane jest
połatanie dziur m. in. na odcinku Jagienna – Kozuby.
Radny Roman Letki powiedział, że gdy będą łatane dziury to prosi o pojechanie do
miejscowości Osiek i Pieczyska, ponieważ tam również są dziury, które należałoby załatać.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o informacje na temat remontowanej drogi
w m. Strzelce oraz z jakich środków będzie finansowana inwestycja.
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Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że bardzo korzystnie został
rozstrzygnięty przetarg na 4 km nakładek na drogi powiatowe, oszczędności wyniosły
ok. 350 000 zł i tym samym zwiększono budżet Wydziału Dróg o kwotę 60 000 zł., pozostałe
oszczędności zostały rozdysponowane na remont dróg, m. in. na drogę Gręboszów – Wielołęka.
W między czasie Powiat otrzymał informacje od Wojewody Opolskiego o otrzymaniu
dofinansowania na realizację drogi Gręboszów – Strzelce, która miała być realizowana
w ramach pieniędzy z budżetu powiatu i tym samym środki z w/w drogi zostały przesunięte na
pozostałe planowane do remontu drogi. Planowane do remontu odcinki dróg zostają wydłużone
i są to odcinki dróg w m. Barzyna, Wojciechów, Bąkowice a także Gręboszów – Wielołęka.
Najgorszy odciek drogi jest w centrum m. Strzelce i on również zostanie wyremontowany.
Radny Marcin Piekarek zapytał, czy w planach budżetu na rok przyszły zaplanowano
remont w Zespole Szkół Specjalnych w Namysłowie, ponieważ jest to najgorsza placówka
oświatowa na terenie Powiatu.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że w dniu dzisiejszym wyznaczono
posiedzenia Zarządu, na którym będzie planowany budżet powiatu na rok przyszły. Sugestia
radnego zostanie wzięta pod uwagę, przypominając, że w Zespole Szkół Specjalnych w danym
roku były dokonywane bieżące remonty i nie jest tam, aż tak źle.
Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że z nową Dyrektor Szkoły
dokonał jej przeglądu i mimo poniesionych nakładów na szkołę, jest jeszcze kilka pomieszczeń,
które wymagają dostosowania do potrzeb dzieci tam uczących się.
Ad 6a)
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do projektu
uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków
w 2018 r. – załącznik nr 4 do protokołu. Nowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
W związku z tym, że pytań nie było. Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię.
Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy projekt
uchwały.
Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków
w 2018 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XLVI/332/2018 – załącznik nr 6
do protokołu.
Ad 6b)
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do projektu
uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 r. –
załącznik nr 7 do protokołu. Nowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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W związku z tym, że pytań nie było. Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię.
Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków
w 2018 r. została podjęta jednogłośnie, 16 głosami za i nadano jej numer XLVI/333/2018 –
załącznik nr 9 do protokołu.
Radny Roman Letki nie wziął udziału w głosowaniu.
Ad 6c)
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do projektu
uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu
Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 rok” – załącznik nr 10 do protokołu.
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych o opinię.
Przewodniczący Komisji Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Uchwała w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu
Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 rok” została podjęta jednogłośnie i nadano jej
numer XLVI/334/2018 – załącznik nr 11 do protokołu.
Ad 6d)
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do projektu
uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Namysłowskiego na rok 2019 – załącznik nr 12 do protokołu.
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych o opinię.
Przewodniczący Komisji Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
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Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2019 została podjęta jednogłośnie i nadano jej
numer XLVI/335/2018 – załącznik nr 13 do protokołu.
Ad 6e)
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do projektu
uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej,
dodając, że projekt tej uchwały jest nowy i był omawiany na Komisjach. Powyższy projekt
uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, czy są znane założenia działalności Dziennego
Domu Senior +? Czy zadanie to będzie finansowane ze środków finansowych Powiatu czy jest
to zadanie rządowe?
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” Renata Żywina powiedziała, że Dom
Dziennego Pobytu będzie finansowany z programu rządowego Senior +. Dom przeznaczony
będzie dla 15 osób i zostanie on umieszczony w strukturach Domu Pomocy Społecznej
„PROMYK”. Finansowanie jest po stronie rządowej, ale i również po stronie Powiatu, nabór
do Domu będzie trwał od 22 października br., a pomieszczania po byłej prokuraturze mają
zostać oddane do użytkowania w dniu 30 listopada br. Dyrektor powiedziała, że pobyt w Domu
będzie odpłatny w zależności od osiąganego dochodu.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy znana jest kwota jaką rząd zabezpieczył
i przekazał Powiatowi.
Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że na dzień dzisiejszy Powiat
otrzymał dofinansowanie na utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla seniorów. Dom zostanie
uruchomiony już w grudniu, by móc aplikować o środki na działalność na rok 2019. Powiat
może się starać o 40% dofinansowanie do pobytu 1 osoby, który nie przekroczy 300 zł. Rząd
przewidział koszt 750,00 zł. na 1 osobę, czyli 40% dofinansowania na 1 osobę wynosi 300 zł.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy każdy samorząd będzie mógł aplikować
o środki czy tylko te samorządy, które z rządem będą dobrze współpracowały.
Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że z tego co wie to wszystkie
samorządy jakie chcą przystąpić do programu odnośnie utworzenia Domu otrzymują
dofinansowanie na jego utworzenie. Powiat Namysłowski jest pierwszym powiatem, który
wystąpił o takie dofinansowanie, dodając, że otrzymanie dofinansowania na działalność Domu
nie jest uzależnione od tego kto sprawuje władze w danym samorządzie.
Radny Mariusz Jabłoński opuścił salę narad. Stan radnych 16.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że chodzi mu o doprecyzowanie, ponieważ
należy wiedzieć na jakich zasadach będą pozyskiwane środki na funkcjonowanie Domu. Dodał,
że cieszy się z uzyskanej deklaracji od Wicestarosty, że są czyste zasady gry.
Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że wiele samorządów z terenu
województwa opolskiego z tego programu korzysta, dodając, że wraz ze Starostą był na
wizytacji w Głogówku, gdzie jest adaptacja budynku by powiększyć Dom Seniora o kilkanaście
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miejsc. Gmina Pokój również utworzyła Dzienny Domu Pobytu, który funkcjonuje, mimo że
samorząd nie jest powiązany partyjnie z rządem. Pan Gęsiarz powiedział, że żałuje, że Gmina
Namysłów nie utworzyła Domu Dziennego Pobytu.
Radny Marcin Piekarek zapytał czy lokal po prokuraturze pozwoli w czasie późniejszym
na zwiększenie ilości miejsc w Domu Dziennego Pobytu. Jeżeli byłaby taka możliwość to czy
będzie to można zrobić w ciągu roku.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że inne samorządy przyjmują osoby
chętne rotacyjnie, czyli np. poniedziałek i wtorek jedna grupa, a środa, czwartek i piątek druga
grupa. W oparciu o pomieszczenia jakie w tej chwili są adoptowane na Dom Dziennego Pobytu
jest niewielka możliwość zwiększenia ilości miejsc. Starosta dodał, że jeżeli zainteresowanych
będzie bardzo dużo to zastosuje się tryb rotacyjny.
W związku z tym, że innych pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych o opinię.
Przewodniczący Komisji Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Uchwała w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Promyk”
w Kamiennej została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XLVI/336/2018 – załącznik
nr 15 do protokołu.
Ad 6f)
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do projektu
uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji
w Namysłowie w 2018 roku – załącznik nr 16 do protokołu.
Radny Roman Letki zapytał jaki rodzaj samochodu ma zostać dofinansowany.
Podinspektor Józef Chudoba z Komendy Powiatowej Policji powiedział, że chodzi
o samochód KIA ceed combi. Auta zostały już zakupione i czekają do odbioru w Opolu,
dodając, w jeszcze w tym roku będzie jeździł na terenie Powiatu Namysłowskiego.
W związku z tym, że pytań nie było. Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię.
Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy
projekt uchwały.
Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej
Policji w Namysłowie w 2018 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer
XLVI/337/2018 – załącznik nr 17 do protokołu.
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Ad 7)
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do informacji
o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 w tym osiągnięcia szkół –
załącznik nr 18 do protokołu.
W związku z tym, że innych pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych o opinię.
Przewodniczący Komisji Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia jest pozytywna,
dodając, że na powyższy temat odbyła się dyskusja, podczas której uznano, że w przyszłej
kadencji tematom dotyczącym oświaty należy poświęcić więcej uwagi.
Powyższa informacja została przez radnych przyjęta.
Ad 8)
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do informacji
z działalności Wydziału Dróg w I-III kwartale 2018 r. – załącznik nr 19 do protokołu.
W związku z tym, że innych pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa
i Porządku o opinię.
Przewodniczący Komisji Jerzy Szubert poinformował, że opinia jest pozytywna.
Powyższa informacja została przez radnych przyjęta.
Ad 9)
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do materiału informatora zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu
namysłowskiego w sezonie 2018/2019 – załącznik nr 20 do protokołu.
W związku z tym, że innych pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa
i Porządku o opinię.
Przewodniczący Komisji Jerzy Szubert poinformował, że opinia jest pozytywna.
Powyższa informacja została przez radnych przyjęta.
Ad 10)
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do oceny stanu
technicznego obiektów mostowych i przepustów – załącznik nr 21 do protokołu.
Radny Roma Letki zapytał, czy jest możliwość, aby samochód o ładowności 15 ton
dotarł do miejscowości Zawiść lub Domaradzka Kuźnia.
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Naczelnik Wydziału Dróg Krzysztof Holinej powiedział, że po dokonaniu przeglądów
podstawowych i rozszerzonych przez firmę zewnętrzną na obiektach zostały wprowadzone
oznakowania ograniczające ruch pojazdów ciężarowych. Przygotowywana jest trasa
umożliwiająca poruszanie się samochodów ciężarowych do 40 ton, jednak konieczne jest
wykonanie ekspertyzy, która pozwoli określić nośność 5 obiektów na terenie Gminy Pokój. Na
dzień dzisiejszy towary podzielne np. materiały budowlane mogą być transportowane
pojadamy o niższej ładowności.
Powyższa informacja została przez radnych przyjęta.
Ad 11)
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że odpowiedzi na złożone
interpelacje przez radnych są w trakcie przygotowywania.
Nowych zapytań i interpelacji nie było.
Ad 12)
Radny Roman Letki powiedział, że nie zna pisma Pani Joanny Błaszczyk dotyczącego
złego stanu drogi powiatowej na odcinku Siedlice – Pokój, ale dziwi się, że część drogi została
wykonana a pozostała część nie. Powiedział, że droga w m. Bąkowice ma być remontowana,
poprosił, aby po sąsiedzku zalatać dziury w miejscowości Siedlice tak jak jest to robione
w Gminie Domaszowice. Za życia św. pamięci Michała Ilnickiego, kiedy był Starostą,
mieszkańcom Gminy Pokój obiecano remont drogi Domaradzka Kuźnia – Lubnów.
Mieszkańcy są zawiedzeni, ponieważ nie została dotrzymana dana im obietnica.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że w ubiegłej kadencji na inwestycje
drogowe na terenie Gminy Pokój zostało wydane 400 000 zł., a w tej kadencji będzie to kwota
800 000 zł., czyli dwa razy więcej. W pewnym momencie po prostu zaczyna brakować
pieniędzy, a na bieżącym utrzymaniu dróg pozostało do dyspozycji 600 zł i dzięki temu, że
przetarg wyszedł korzystanie udało się zwiększyć budżet dróg. Starosta dodał, że nie mają
znaczenia składane petycje czy skargi to nie jest zła wola, lecz tylko i wyłącznie brak środków
finansowych. Jeżeli środki finansowe na drogi będą większe to i możliwości remontowe będą
większe. W m. Strzelce udało się pozyskać dofinansowanie i udało się wyremontować dłuższy
odcinek drogi, ale zabrakło pieniędzy na remont drogi np. w Woskowicach Górnych, która
również była planowana do remontu.
Radny Roman Letki powiedział, że przez 4 lata na terenie Gminy Pokój nie zostało
zrobione nic, dodając, że miał nadzieje, że jak Powiat otrzyma dofinansowanie to zostanie coś
zrobione.
Radny Artur Masiowski powiedział, że Starosta wcześniej powiedział, że na Gminę
Pokój zostało przeznaczone dwa razy więcej środków niż w poprzedniej kadencji, składając
jednocześnie wniosek o zamknięcie dyskusji.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w dniu wczorajszym był
w miejscowości Siedlice oraz zna drogę w miejscowości Strzelce i uważa, że droga
w m. Siedlice jest w gorszym stanie niż droga w m. Strzelce.
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Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie wniosek
o zamkniecie dyskusji.
Powyższy wniosek został przegłosowany 9 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym
i 6 głosach wstrzymujących.
Radny Adam Maciąg powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na wniosek jaki złożył na
ostatniej sesji dotyczący zabezpieczenia nieruchomości na ul. Grunwaldzkiej.
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że temat został już
rozpoznany a odpowiedź jest w trakcie przygotowywania.
Radny Marcin Piekarek podziękował Zarządowi Powiatu za remont ul. Grunwaldzkiej
w Namysłowie, za realizacje ścieżek rowerowych oraz za podjęcie działań związanych
z boiskami sportowymi. Dodał, że kilka rzeczy dla niego ważnych udało się zrealizować z
czego jest bardzo dumny, losy namysłowskiego szpitala ważyły się do końca kadencji, ale
cieszy się, że on funkcjonuje i ma nadzieje, że będzie on służył mieszkańcom przez długie lata.
Ad 13)
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że informacje
przewodniczącego rady zostały przekazane drogą elektroniczną jak i papierową w dniu
dzisiejszym, a następnie je wymienił:
− informacja Przewodniczącego Rady Powiatu z przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych złożonych przez radnych – załącznik nr 22 do protokołu,
− informacja Starosty Namysłowskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych złożonych przez członków zarządu – załącznik nr 23 do protokołu,
− informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez
sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych
powiatu oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty – załącznik
nr 24 do protokołu
− informacja Wojewody Opolskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych Starosty Namysłowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu – załącznik
nr 25 do protokołu,
− sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale
Finansowym – załącznik nr 26 do protokołu,
− uchwala Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt opinii o informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. – załącznik nr 27 do protokołu,
− sprawozdania Komisji ze swej działalności na koniec kadencji: Komisja Obszarów
Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku – załącznik nr 28 do
protokołu, Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych – załącznik nr
29 do protokołu, Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu –
załącznik nr 30 do protokołu i Komisja Rewizyjna – załącznik nr 31 do protokołu.
− Skarga dotycząca niewłaściwego utrzymania drogi powiatowej w m. Siedlice –
załącznik nr 32 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Półrolniczak poinformował, że w dniu
dzisiejszym o godzinie 1200 odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego zapoznano się ze
skargą i podjęto decyzje o przekazaniu skargi celem rozpatrzenia do Komisji Rewizyjnej nowej
10

kadencji. Pan Półrolniczak dodał, że z tego co się dowiedział, to w przyszłorocznym budżecie
zostały zaplanowane środki na rozwiązanie problemu zawartego w skardze.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że w nowej kadencji będzie
powołana nowa komisja skarg, wniosków i petycji, do której skargę będzie można przekazać.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Półrolniczak powiedział, że nowa komisja
do rozpatrywania skarg jest dobrym pomysłem, ponieważ będzie się ona zajmować tylko
i wyłącznie skargami, co jest dość trudnym tematem.
Ad 14)
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że kończąca się kadencja była
szczególna, ze względu na zmiany personalne. W styczniu 2016 r. po długiej chorobie odszedł
starosta Michał Ilnicki, był to człowiek wielkich zasług dla wspólnoty samorządowej powiatu
namysłowskiego. Dnia 26 stycznia 2016 r. decyzją Rady Powiatu został wybrany na Starostę
Namysłowskiego, dodając, że pełnienie tej funkcji nie było łatwe, ponieważ jest to funkcja
trudna i odpowiedzialna. Następnie Starosta Namysłowski podziękował wszystkim
przewodniczącym rady powiatu jak i wiceprzewodniczącym, członkom zarządu powiatu oraz
wicestarostom powiatu namysłowskiego. Kolejne podziękowania skierował do
przewodniczących Komisji, współpracowników, naczelników starostwa i im podległych
pracownikom.
Pan Michta Andrzej powiedział, że dzięki profesjonalizmowi
i zaangażowaniu udało się zrealizować wiele sukcesów powiatu, zwłaszcza w pozyskiwaniu
środków unijnych i realizacji projektów unijnych, które następnie wymienił. Na koniec złożył
również podziękowania jednostkom Powiatu Namysłowskiego i instytutom związanym
z Powiatem, życząc wszystkim zdrowia i powodzenia w życiu zawodowym i osobistym.
Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Piotr Lechowicz przypomniał
wszystkim rotę ślubowania jaką radni składali cztery lata temu, dodając, że radni dobrze się
z niej wywiązali. Powiedział, że mijająca kadencja na swój sposób była wyjątkowa
i szczególna, ponieważ było dwóch starostów, trzech wicestarostów i trzech przewodniczących
rady powiatu, a zmiany na kluczowych stanowiskach były dynamiczne i znaczące. Była to
kadencja, podczas której odbyła się najkrótsza w historii dwudziestu lat sesja rady powiatu
trwającą 2 minuty i kończy się ona w szczególnym 2018 roku, w którym zbiegają się dwie
rocznice: kończy się V kadencja Rady a tym samym dwudziesta rocznica samorządu i setna
rocznica odzyskania Niepodległości. Przewodniczący Lechowicz powiedział, że jest to
wyjątkowa kadencja, ponieważ udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji, które łączyły,
a nie dzieliły radnych jak m.in. ul. Grunwaldzka i ścieżki rowerowe. W imieniu swoim
i radnych podziękował przede wszystkim naczelnikom wydziałów i pracownikom starostwa,
dyrektorom szkół i placówek oświatowych, kierownikom jednostek organizacyjnym,
inspekcjom i strażom za kreatywność i profesjonalizm w rozwiązywaniu problemów. W dniu
12 października br. odbyło się w Urzędzie Miejskim spotkanie z Marszałkiem Województwa
Opolskiego, na którym miło było usłyszeć, że Powiat Namysłowski wzorcowo wywiązała się
z realizacji projektów unijnych. Podziękował przedstawicielom Namysłowskiego Centrum
Zdrowia S.A. i jego udziałowcom za podjęte działania, które przyczyniły się do rozwoju
namysłowskiego szpitala. Kolejne podziękowania skierował do Starosty, Wicestarosty
Namysłowskiego i całego Zarządu Powiatu za współprace z Radą Powiatu. Przypomniał,
również o pierwszym staroście tej kadencji Michale Ilnickim, powiedział, że w sali w której
odbywają się obrady, która nosi jego imię zawsze będzie czuwał jego duch zaangażowania i
oddania sprawom społecznym. Podziękował Skarbnik Powiatu za jej duże zdolności przy
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skromnych możliwościach finansowych, Sekretarz Powiatu, Radcy Prawnemu za obsługę
prawną i paniom w biurze rady za profesjonalną obsługę i dobrą atmosferę, która w wielu
sytuacjach łagodziła wiele różnych trudnych sytuacji. Podziękował poprzednim
przewodniczącym rady, mówiąc, że kierowanie radą było dla nich wielką przyjemnością
i zaszczytem, radnym i mieszkańcom powiatu za słowa uznania i poparcia, ale i za słowa
krytyki. Na koniec Przewodniczący Rady życzył wszystkim osiągnięcia zamierzonych planów
i tego, aby Powiat rozwijał się dynamicznie.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz wraz ze Starostą
Namysłowskim Andrzejem Michtą wręczyli radnym, Wicestaroście Namysłowskiemu,
Sekretarz Powiatu i Skarbnik Powiatu pamiątkowe zdjęcie jak i książkę „Droga do
Niepodległości”.
Radny Cezary Zając podziękował Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu i pracownikom
Starostwa Powiatowego za osiem lat współpracy, mówiąc, że w przyszłej kadencji się nie
spotkają, ponieważ nie będzie już kandydował do Rady Powiatu.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz w imieniu radnych opozycyjnych podziękował za
cztery lata, trudnej, ale dobrej dla Powiatu współpracy. Szczególne podziękowania należą się
pracownikom Starostwa Powiatowego, którzy codzienną pracą realizowali to co radni
uchwalili. Mimo różnicy zdań udało się wiele rzeczy wspólnie zbudować w ramach
pozytywnego dialogu, dodając, że możemy być przykładem dla wielu samorządów.

Ad 15)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz
zamknął XLVI posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego.
XLVI sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1432.

Przewodniczący Rady Powiatu
Piotr Lechowicz
Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Zielonka

Protokolant: Monika Duraj…………………
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