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PROTOKÓŁ NR XXXI/2021 

Z XXXI SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 4 sierpnia 2021 R. 

 

 

 

*  *  * 

 

 

 

Obrady XXXI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1202. 

Miejscem posiedzenia była duża Sala narad im. Michała Ilnickiego w Starostwie Powiatowym  

w Namysłowie, ul. Plac Wolności 12A.  
 

 

Sesja odbyła się z następującym porządkiem: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą dochodów i wydatków  

w 2021 roku.  

4. Zakończenie sesji. 

 

 

Otwarcia XXXI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

Powiatu Andrzej Michta. Na wstępie przywitał Starostę Namysłowskiego Konrada Gęsiarza, 

Wicestarostę Namysłowskiego Tomasza Wiciaka, Radnych Powiatu Namysłowskiego, Skarbnik 

Powiatu Namysłowskiego Katarzynę Parzonkę, Radcę Prawnego Wojciecha Kucyperę, Panie  

i Panów z obsługi sesji Rady Powiatu i wszystkie inne osoby, które oglądają sesję przez internet.  

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta na podstawie listy obecności, stanowiącej 

załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 13 radnych).  

 

 

Ad 2) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta 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 Michta zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą dochodów i wydatków w 2021 

roku – załącznik nr 2 do protokołu.  

 

 Pani Skarbnik Katarzyna Parzonka omówiła uchwałę przestawiając poszczególne zadania 

tj. dofinansowanie sześciu wniosków na bezpieczne przejścia dla pieszych trzy przy  

ul. Oławskiej w Namysłowie, po jednym w miejscowościach Świerczów, Domaszowice  

i Wilków, wydatki bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

oraz przebudowę dróg dojazdowych i parkingów przy I Liceum Ogólnokształcących  

w Namysłowie.  
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Radny Roman Letki zapytał, jak zostaną wykonane przejścia dla pieszych, z czego będą 

się składały? Czy wszystkie przejścia zlokalizowane są przy szkołach?  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował Radnego, że przejście będzie się 

składało z namalowanych pasów, znaków aktywnych oraz z dodatkowego doświetlenia nad 

przejściem. Wszystkie przejścia realizowane na terenach wiejskich tj. w miejscowościach 

Świerczów, Domaszowice i Wilków będą zlokalizowane przy szkołach. Natomiast trzy przejścia 

przy ul. Oławskiej w Namysłowie zlokalizowane są w miejscach często uczęszczanych przy 

sklepach, restauracjach.  

   

 Ponownie zabrał głos Radny Roman Letki, który zapytał, czy gminy zostały 

poinformowane o przystąpieniu do takiego projektu? Dlaczego Gmina Pokój nie został ujęta  

w projekcie bezpiecznych przejść?  Czyje jest to niedopatrzenie? Radny przypomniał o przejściu 

w miejscowości Kopalina oraz o przejściach przy szkołach w miejscowości Domaradz i Pokój. 

 

  Radny Antoni Sobiegraj poinformował Radnych, że w styczniu 2021 r. złożył wniosek  

o dotyczący realizacji bezpiecznego przejścia w Gminie Domaszowice.  

 

 Następnie zabrał głos Starosta Namysłowski, który poinformował Radnych, że Gminy 

nie są partnerem w projekcie. Projekt jest realizowany przez Powiat przy wsparciu Rządowego 

Funduszu Dróg Samorządowych. Szkoła podstawowa w miejscowości Pokój znajduje się przy 

drodze gminnej, w związku z tym Powiat nie może realizować projektu przy wspomnianym 

budynku. W Domaradzu zaplanowana jest modernizacja drogi powiatowej wraz z bezpiecznym 

przejściem, w związku z tym wniosek na przejście przy wymienionej szkole podstawowej nie 

został złożony. Bezpieczne przejście będzie finansowane z innych środków.  

 

 Radny Roman Letki ponownie zwrócił uwagę na niebezpieczne przejście w miejscowości 

Kopalina.  

 

 Starosta Namysłowski uważa, że każde przejście w powiecie namysłowskim powinno 

być zmodernizowane i bezpieczne, niestety Powiat składając wnioski musi wziąć też pod uwagę 

kryteria dofinansowania.   

 

W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta 

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 

Powiatu – Piotra Lechowicza. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz poinformował, że opinia była pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą dochodów i wydatków  

w 2021 roku, została podjęta 13 głosami za, nadano jej numer XXXI/213/2021 - załącznik nr 3 

do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 
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Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta 

podziękował wszystkim osobom biorącym udział w sesji a następnie zamknął XXXI sesję Rady 

Powiatu Namysłowskiego. 

  

 

 

XXXI sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1219. 

 

  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Michta 

 

 

 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Michta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Alicja Włodarczyk 

 


