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PROTOKÓŁ NR XLII/2022 

Z XLII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 28-29 września 2022 R. 

 

*  *  * 

 

Obrady XLII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1200. 

Miejscem posiedzenia była sala narad im. Michała Ilnickiego, na I piętrze Starostwa Powiatowego  

w Namysłowie. 
 

Sesja odbyła się z następującym porządkiem: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 czerwca 2022r.  

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

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmieniająca uchwałę nr XLII/309/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej, 

b) zmieniająca uchwałę nr XXXVII/264/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 

oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, 

c) uchylenia uchwały nr XVIII/185/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 czerwca 

2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd Komendzie Głównej 

Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie na czas nieokreślony części nieruchomości 

zabudowanej położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3B, 

d) w sprawie udzielenia pomocy materialnej dla społeczności lokalnej Gminy Jaremcze na 

Ukrainie,  

e) zmiany uchwały Nr XXXVI/248/2021 Radny Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2022-2029, 

f) zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok, 

g) zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów i dochodów w 2022 roku,  

h) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku,  

i) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku.  

6. Informacja nt. realizacji budżetu w I półroczu 2022 r. oraz informacja o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

7. Informacja o wynikach naboru do szkół ponadpodstawowych 2022/2023 oraz projektach 

realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2021/2022. 

8. Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego. 

9. Interpelacje i zapytania radnych.  

10. Wnioski i sprawy różne. 

11. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

12. Zakończenie sesji.     

 

Otwarcia XLII 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, Sekretarza Powiatu Namysłowskiego Sławomira 

Hinborcha, radcę prawnego Wojciecha Kucyperę, Emilię Wołczańska Naczelnika Wydziału 
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Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Barbarę Jarmuszewską, Józefa Sypko, Panie  

i Panów z obsługi sesji Rady Powiatu oraz 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 16 radnych).  

 

Ad 2) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poinformował o zmianie porządku obrad 

poprzez wprowadzenie dodatkowej uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty 

Namysłowskiego jako punkt 5j.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował również, że na Komisji Edukacji, 

Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych omówiony został temat zmiany uchwały dot. 

wynagradzania nauczycieli i w dniu dzisiejszym Przewodniczący Komisji Roman Letki złożył 

projekt uchwały. Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że zgodnie ze statutem 

Powiatu Namysłowskiego uchwała zostanie przekazana na Zarząd celem zaopiniowania oraz 

przedstawił negatywną opinię Radcy Prawnego dotyczącą projektu. W związku z niespełnieniem 

wszystkich wymogów projekt uchwały nie może zostać dołączony do dzisiejszego porządku 

obrad. Poinformował również, że projekt uchwały został radnym przesłany elektronicznie i jeśli 

projekt spełni wymogi to zostanie włączony do porządku najbliższej sesji.    

 

Wniosek za zmianą porządku obrad został przyjęty 15 głosami przy 1 głosie 

wstrzymującym - imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi – załącznik nr 2 do 

protokołu.  

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 czerwca 2022r.  

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

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)zmieniająca uchwałę nr XLII/309/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej, 

b) zmieniająca uchwałę nr XXXVII/264/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 

oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, 

c) uchylenia uchwały nr XVIII/185/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 czerwca 

2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd Komendzie Głównej 

Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie na czas nieokreślony części nieruchomości 

zabudowanej położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3B, 

d) w sprawie udzielenia pomocy materialnej dla społeczności lokalnej Gminy Jaremcze na 

Ukrainie,  

e) zmiany uchwały Nr XXXVI/248/2021 Radny Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2022-2029, 

f) zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok, 

g) zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów i dochodów w 2022 roku,  

h) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku,  

i) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku.  

j) rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Namysłowskiego.  
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6. Informacja nt. realizacji budżetu w I półroczu 2022 r. oraz informacja o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

7. Informacja o wynikach naboru do szkół ponadpodstawowych 2022/2023 oraz projektach 

realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2021/2022. 

8. Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego. 

9. Interpelacje i zapytania radnych.  

10. Wnioski i sprawy różne. 

11. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

12. Zakończenie sesji.     

 

Ad 3) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poinformował, że do rozpoczęcia sesji nie 

wpłynęły żadne uwagi do protokołu. 

 

Następnie poddał pod głosowanie projekt protokołu z XL sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku. Radni przyjęli protokół z XL sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku 14 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie 

wstrzymującym – imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi – załącznik nr 3 do 

protokołu.  

 

Ad 4) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta powiedział, że informacja Starosty  

z działalności Zarządu w okresie między sesjami została radnym dostarczona, a następnie 

zapytał, czy są pytania – załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Radna Lucyna Medyk zapytała o udzieloną informację dla Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa dot. braku planów budowy dróg publicznych w gminie Namysłów obrębie Głuszyna.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że powiat nie planuje w obrębie tych 

działek budowy dróg. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa najprawdopodobniej przygotowuje 

się do sprzedaży gruntów i prosił o udzielenie informacji czy powiat planuje inwestycję na 

działkach znajdujących się w ich obrębie, ponieważ każda inwestycja w obrębie tych działek może 

podnieść ich wartość. Jest to standardowa procedura stosowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa.  

 

Radna Lucyna Medyk następnie zapytała o koszenie na trenie Gminy Świerczów czy to 

już zostało wykonane.  

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak poinformował, że Gmina Świerczów w związku  

z przygotowaniami do Gminnych Dożynek zwróciła się z prośbą do powiatu o wykoszenie  

i posprzątanie poboczy dróg powiatowych. Prace zostały wykonane w sierpniu.  

 

Ponownie Radna Lucyna Medyk zapytała o naprawę dachu budynku w Namysłowie, jaki 

to jest budynek.  

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak powiedział, że budynek garażu znajduje się w sąsiedztwie 

białego domu jest własnością powiatu. W budynku doszło do uszkodzenia dachu co spowodowało 

zaciekanie. Zlecone zostało sprawdzenie stanu technicznego budynku i na tej podstawie Zarząd 

Powiatu podejmie decyzję o wyburzeniu lub remoncie.  

 

Radna Lucyna Medyk zapytała o pismo z Gminy Domaszowice w sprawie usunięcia 

suchych drzew i zakrzaczeń wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Gręboszów – Sułoszów. Czy 

została przeprowadzona wizja w terenie i oceniony został stan drzew, ile drzew zostanie 

wyciętych.  
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Wicestarosta Tomasz Wiciak poinformował, że w miejscowości Gręboszów drzewa objęte 

są ochroną konserwatorską i prowadzona jest procedura dotycząca uzyskana niezbędnych 

pozwoleń na wycinkę. Została natomiast zlecona wycinka krzaków na tym terenie.  

 

Następnie Radna Lucyna Medyk zapytała o wymianę kostki brukowej na asfalt na 

skrzyżowaniu drogi powiatowej 1102 O.  

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak poinformował, że dotyczy to łuku przy szpitalu, zostało 

zlecenie wykonanie wyceny firmie zajmującej się bieżącym utrzymaniem dróg. Komenda 

Powiatowa Policji zgłasza, że stwarza to zagrożenie w ruchu drogowym. Prace zostaną wykonane 

w tym roku lub początkiem przyszłego w miarę posiadanych środków finansowych.  

 

Radna Lucyna Medyk zapytała o petycję mieszkańców Osiek Duży czy prace zostaną 

wykonane.  

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak poinformował, że jest w stałym kontakcie z Sołtysem wsi 

Zbica i pracę zostaną wykonane w miarę posiadanych środków, zlecona została wycinka krzaków 

i ścinka poboczy.  

 

Radna Lucyna Medyk zapytała o pismo mieszkanki Jagiennej, czy wizja lokalna została 

przeprowadzona i jeśli tak jakie zostały poczynione ustalenia.  

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak powiedział, że problem polega na niedrożnym przepuście za 

wnioskodawczynią. Za jego drożność odpowiada właściciel posesji, który zostanie wezwany do 

jego udrożnienia. Poinformował, że zostanie przeprowadzona kolejna wizja w terenie.  

 

Radny Zenon Kotarski zapytał o projekty organizacji ruchu 6 mostów, co zostanie 

zmienione oraz gdzie zostanie umiejscowiony przystanek autobusowy w miejscowości Wielołęka.  

 

Wicestarosta Tomasz Wicik poinformował, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy ze 

względu na nośność obiektów mostowych. Tomasz Wiciak powiedział, że po sesji poinformuje 

Radnego, gdzie zostanie umiejscowiony przystanek.  

 

Ad 5a) 

 

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

uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLII/309/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.  

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych  

w formie zaocznej, – załącznik nr 5 do protokołu.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Romana Letkiego.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman Letki 

poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 



5 

 

 Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLII/309/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych  

w formie zaocznej, została podjęta 16 głosami za, nadano jej numer XLII/288/2022 - załącznik 

nr 6 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Ad 5b) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta przystąpił do realizacji 

punktu 5b podjęcia uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXVII/264/2017 z dnia 29 

listopada 2017r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, załącznik nr 8 do protokołu.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Romana Letkiego.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman Letki 

poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXVII/264/2017 z dnia 29 listopada 

2017r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, została podjęta 16 głosami za  

i nadano jej numer XLII/289/2022 – załącznik nr 9 do protokołu. Imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

Ad 5c) 

 

Przewodniczący Andrzej Michta przystąpił do projektu uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały nr XVIII/185/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 czerwca 2008 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd Komendzie Głównej Ochotniczych 

Hufców Pracy w Warszawie na czas nieokreślony części nieruchomości zabudowanej 

położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3B - załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Radny Adam Maciąg poprosił o uzasadnienie tego projektu uchwały.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że obiekt oddany w trwały zarząd 

Ochotniczym Hufcom Pracy jest określony przepisami prawa i kwota, która jest z tego tytułu 

uiszczania jest nie adekwatna do wielkości wynajmowanych pomieszczeń. Jest to 1 % wartości 

nieruchomości i Zarząd nie ma wpływu na kwotę jest to około 8 tyś. złotych rocznie. Zarząd 

uważa, że jest zbyt niska kwota.  

 

Przewodniczący Andrzej Michta w związku z brakiem pytań poprosił o opinię Komisji 

Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
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Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/185/2008 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały 

zarząd Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie na czas nieokreślony 

części nieruchomości zabudowanej położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3B, została 

podjęta 16 głosami za i nadano jej numer XLII/290/2022 – załącznik nr 12 do protokołu. 

Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz zgłosił wniosek formalny o przerwę w obradach do 

dnia 29 września 2022 roku do godziny 12. Swój wniosek uzasadnił, mówiąc, że wczoraj zostało 

otwarte postępowanie przetargowe dot. remontu drogi Ligota Książęca – Biestrzykowice i aby 

móc rozstrzygnąć przetarg wydział Finansowy musi dokonać poprawek w projektach uchwał 

finansowych. Zarząd nie chciałby zwoływać za dwa dni kolejnej sesji nadzwyczajnej. Uchwały 

zostaną zmienione, ponieważ oferta przekracza przeznaczone środki finansowe zabezpieczone 

w budżecie. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta podał pod głosowanie wniosek formalny  

o przerwę w obradach do dnia 29 września 2022 roku do godziny 12 – wniosek został 

przegłosowany 14 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących. Imienny protokół z głosowana 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu.   

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował radnych o konieczności 

zaopiniowania nowych projektów uchwał przez Komisję Finansów Rozwoju Gospodarczego  

i Mienia Powiatu, w związku z powyższym zwołał Komisję Wspólną dnia 29 września 2022 r.  

o godzinie 11:45 w dużej Sali Narad im. Michała Ilnickiego.   

Przewodniczący Rady Andrzej Michta ogłosił przerwę w obradach do dnia 29 września 

2022 roku do godziny 1200. (stan radnych 16)  

 

Przewodniczący wznowił posiedzenie XLII Sesji Rady Powiatu o godzinie 1225 na 

podstawie listy obecności, stwierdził prawomocność obrad. Poinformował, że w związku ze 

zmiana nazw projektów uchwał, konieczna jest zmiana porządku obrad w punkcie 5e zmienia się 

nazwę uchwały w sprawie ,,zmiany uchwały Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2022-2029'' na uchwałę w sprawie ,,uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2022-2038'' i w punkcie 5 g 

zmienia się nazwę uchwały w sprawie ,,zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów  

i dochodów 2022 roku'' na uchwałę w sprawie ,,zmian budżetu w związku ze zmianą planu 

przychodów dochodów i wydatków w 2022 roku''. (stan radnych 16) 

 

Wniosek za zmianą porządku obrad został przyjęty 16 głosami za - imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi – załącznik nr 15 do protokołu.  

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 czerwca 2022r.  

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

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)zmieniająca uchwałę nr XLII/309/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej, 
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b) zmieniająca uchwałę nr XXXVII/264/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

c) uchylenia uchwały nr XVIII/185/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 czerwca 

2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd Komendzie Głównej 

Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie na czas nieokreślony części nieruchomości 

zabudowanej położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3B, 

d) w sprawie udzielenia pomocy materialnej dla społeczności lokalnej Gminy Jaremcze na 

Ukrainie,  

e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2022-

2038, 

f) zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok, 

g) zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów dochodów i wydatków w 2022 

roku,  

h) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku,  

i) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku.  

j) rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Namysłowskiego.  

6. Informacja nt. realizacji budżetu w I półroczu 2022 r. oraz informacja o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

7. Informacja o wynikach naboru do szkół ponadpodstawowych 2022/2023 oraz projektach 

realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2021/2022. 

8. Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego. 

9. Interpelacje i zapytania radnych.  

10. Wnioski i sprawy różne. 

11. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

12. Zakończenie sesji.     

 

Ad 5d) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do omówienia projektu uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy materialnej dla społeczności lokalnej Gminy Jaremcze na 

Ukrainie – załącznik nr 16 do protokołu. Pytań nie było.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Finansów Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy materialnej dla społeczności lokalnej Gminy 

Jaremcze na Ukrainie, została podjęta 16 głosami za i nadano jej numer XLII/291/2022 – 

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

załącznik nr 18 do protokołu.  

 

Ad 5e) 

 

Przewodniczący Andrzej Michta przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2022-2038– załącznik 

nr 19 do protokołu.  

 



8 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Finansów Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2022-2038, została podjęta 16 głosami za i nadano jej numer 

XLII/292/2022 – załącznik nr 20 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

 

Ad 5f) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok - załącznik nr 22 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Finansów Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 

2022 rok została podjęta 16 głosami za i nadano jej numer XLII/293/2022 – załącznik nr 23 do 

protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 24 do 

protokołu.  

 

Ad 5g) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu w związku ze zmianą planu przychodów dochodów i wydatków w 2022 roku - 

załącznik nr 25 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Finansów Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów dochodów 

i wydatków w 2022 roku, została podjęta 16 głosami za i nadano jej numer XLII/294/2022 – 

załącznik nr 26 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi 

załącznik nr 27 do protokołu.  

 

Ad 5h) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku - załącznik nr 28 do 

protokołu.  
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Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Finansów Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

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

w 2022 roku, została podjęta 16 głosami za i nadano jej numer XLII/295/2022 – załącznik nr 

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

do protokołu.  

 

Ad 5i) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do projektu uchwały w sprawie zmian 

w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku – załącznik nr 31 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Finansów Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 

roku, została podjęta 16 głosami za i nadano jej numer XLII/296/2022 – załącznik nr 32  

do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 33 do 

protokołu.  

 

Ad 5j) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Namysłowskiego – załącznik nr 34 do protokołu.  

 

Radna Lucyna Medyk powiedziała, że w związku z brakiem otrzymanych materiałów do 

uchwały chciałby się dowiedzieć jaki był cały przebieg sprawy i czego dotyczyła.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że Pan Z. złożył skargę do Rady, 

skarga dotyczyła braku udzielenia odpowiedzi na złożone wcześniej pismo w sprawie zakładki 

BIP Starostwa Powiatowego w Namysłowie – publikacji kontroli zewnętrznych. Przewodniczący 

powiedział, że ten wiosek również trafił do Przewodniczącego Rady i zgodnie z właściwością 

został przekazany do Starosty Namysłowskiego o czym wnioskodawca został powiadomiony.  

Z przedłożonych materiałów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wynika, że Pan Starosta 

udzielił odpowiedzi Panu Z. Wnioskodawca skarży termin udzielenia odpowiedzi.  

 

Radca Prawny Wojciech Kucypera poinformował, że odpowiedź udzielona wnioskodawcy 

została w terminie przewidzianym zgodnie z KPA.  

 

Radna Lucyna Medyk zapytała, dlaczego wnioskodawca nie został poinformowany,  

w zbliżającym się miesięcznym terminie, że jego sprawa jest szczególnie skomplikowana  

i zostanie załatwiona w terminie dwumiesięcznym. Zapytała, dlaczego w projekcie uchwały jest 

zapis, że skarga jest bezzasadna.  

 

 Radca Prawny Wojciech Kucypera poinformował, że w jego interpretacji przepisów organ 

w należyty sposób i w terminie udzielił odpowiedzi wnioskodawcy. Do organu należy decyzja czy 

sprawa jest szczególnie skomplikowana i jeśli organ nie byłby wstanie udzielić odpowiedzi  
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w terminie dwumiesięcznym to powinien powiadomić stronę o innym terminie załatwienia 

sprawy.  

 

Radna Lucyna Medyk zacytowała KPA art. 36 § 1 który mówi, że o każdym przypadku 

niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej zobowiązany zawiadomić strony, 

podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Zapytała, dlaczego to nie 

zostało zrobione. Uważa, że mieszkańcy Powiatu nie powinni być tak traktowani.  

 

Radca Prawny Wojciech Kucypera podtrzymał swoje zdanie, że to organ decyduje czy 

sprawa jest szczególnie skomplikowana, w związku z tym organ udzieli odpowiedzi w terminie.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że termin dwumiesięczny dla sprawy 

szczególnie skomplikowanej został zachowany. Jeżeli ten termin miałby nie zostać zachowany to 

wtedy organ musiałby powiadomić stronę o innym terminie załatwienia sprawy. Starosta 

podkreślił, że strona ma świadomość, że sprawa jest skomplikowana i jest to temat, który ciągnie 

się do początku funkcjonowania powiatu. Konrad Gęsiarz poinformował, że Starostwo już 

rozpoczęło procedurę i na stronie BIP powstała zakładka.  

 

Radna Lucyna Medyk uważa, że należało powiadomić wnioskodawcę o tym, że sprawa 

jest szczególnie skomplikowana i o innym terminie jej załatwienia.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz podkreślił, że Starostwo podjęło działania po 

otrzymaniu wniosku i odpowiedź została udzielona w terminie.  

 

 Radny Adam Maciąg powiedział, że trzeba przestrzegać KPA i na każde pismo powinno 

się odpowiadać w terminie bez względu na to kim jest wnioskodawca.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Wniosków, Skarg  

i Petycji. 

 

Przewodniczący Komisji Wniosków, Skarg i Petycji Grzegorz Grudziński poinformował, że 

Komisja uznała skargę za bezzasadną.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poprosił o wyłączenie z głosowania.  

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Namysłowskiego, została 

podjęta 9 głosami za, przy 2 głosach przeciw, 4 osoby się wstrzymały i nadano jej numer 

XLII/297/2022 – załącznik nr 35 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

 Radna Lucyna Medyk poprosiła, aby w przyszłości wysyłając projekt uchwały dołączyć 

materiały dotyczące sprawy.  

 

 Sale narad opuścił Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak i Rady Mariusz Jabłoński 

(stan Radnych 14). 

 

Ad 6) 

 

Przewodniczący Andrzej Michta przystąpił do realizacji punktu 6 tj. Informacja nt. 

realizacji budżetu w I półroczu 2022 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej – załącznik nr 37 do protokołu. Materiały zostały radnym przesłane droga 

elektroniczną, informacja została omówiona szczegółowo na komisjach, Przewodniczący poprosił 

o pytania.  
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Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Edukacji, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Społecznych.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman Letki 

poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Obszarów Wiejskich, 

Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku Antoni Sobiegraj poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Finansów Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Rada przyjęła informację.  

 

Ad 7) 

 

Przewodniczący Andrzej Michta odczytał kolejny punkt obrad Informacja o wynikach 

naboru do szkół ponadpodstawowych 2022/2023 oraz projektach realizowanych przez 

placówki oświatowe w roku szkolnym 2021/2022 – załącznik nr 38 do protokołu.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Romana Letkiego.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman Letki 

poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Rada pozytywnie przyjęła informację.  

 

Ad 8)  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przystąpił do punktu Informacja na temat 

przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego – załącznik nr 39 do protokołu.  

 

Radna Lucyna Medyk zapytała jak placówki szkolne są przygotowane do sezonu 

grzewczego.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że szkoły podłączone są do 

miejskiej sieci ciepłowniczej i z zapewnień zarówno Gminy jak i spółki wiemy, że tego ciepła ma 

nie zabraknąć. Spółka jest przygotowana do sezonu grzewczego. Starostwu zależy na racjonalnym 

dysponowaniu ciepła i to dyrektorzy szkół decydują o jego włączeniu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił o opinię Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Romana Letkiego.  
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman Letki 

poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Rada pozytywnie przyjęła informację.  

 

Ad 9) 

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

punktu tj. Interpelację i zapytania radnych. 

 

Interpelacji i zapytań nie było.  

  

Ad 11) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta zapytał, czy są pytania do punktu wnioski 

i sprawy różne. 

 

Radny Roman Letki zapytał o progi wyspowe w miejscowości Krzywa Górza czy zostaną 

zamontowane i czy odbędzie się wizja lokalna w terenie. Radny wspomniał, że już wcześniej 

prosiło zabezpieczenie środków na połączenie chodnika powiatowego z gminnym poprzez 

utworzenie przejścia dla pieszych w miejscowości Domaradz czy to zostanie wykonane.  Roman 

Letki poprosił o kosztorys i co zostało ujęte w remoncie drogi powiatowej Kopalina – Zawiść.  

W miejscowości Dąbrówka, Kopalina zostały usunięte drzewa i pozostały w pasie drogowym 

konary. Radny poprosił o przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Radny zapytał czy wykonana 

zostanie naprawa nakładki 160 m w miejscowości Zawiść.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że odcinek naprawy nawierzchni  

w Zawiści został zlecony firmie zajmującej się bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. 

Starosta powiedział, że temat korzeni w Dąbrówce i Kopalinie ponownie omówi z wydziałem, 

przypomniał, że jest to teren Parku Krajobrazowego i te prace nie zawsze są możliwe szybko do 

wykonania. Następnie poinformował, że wizja w Krzywej Górze już się odbyła i Zarząd nie widzi 

na chwilę obecną potrzeby montażu progu zwalniającego. Kosztorys w Zawiści został 

sporządzony i niestety nie udało się uzyskać dofinansowania na remont tej drogi, Zarząd nadal 

będzie się starał pozyskać środki zewnętrzne na remont tego odcinka drogi. Przejście dla pieszych 

w Domaradzu nie polega tylko na namalowaniu pasów, wykonanie przejścia wymaga uzgodnień, 

odpowiedniego oznakowania, projektów.  

 

Radny Zenon Kotarski podziękował za naprawę chodnika przy ul. Kolejowej  

w Domaszowicach. Radny poinformował, że po remoncie drogi w miejscowości Strzelce zbiera 

się woda przy skrzyżowaniu z drogą krajową. Zapytał, czy to zostanie poprawione.  

 

Radny Antoni Sobiegraj poinformował, że droga objęta jest gwarancją i przy ośrodku 

zdrowia została założona dodatkowa kratka ściekowa, a przy skrzyżowaniu występują nie 

równości w nawierzchni i wykonawca prawdopodobnie będzie wycinał nawierzchnię, aby to 

poprawić.  

 

Radna Lucyna Medyk w sprawach różnych złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim 

Panom z okazji zbliżającego się święta Dnia Chłopaka.  
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Ad 12) 

 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że do Starostwa Powiatowego  

w Namysłowie wpłynęły pisma od: 

− Komisja Rewizyjna przedstawiła protokoły kontroli z dnia 19 kwietnia br. - załącznik nr 40 

do protokołu. 

− Komisja Rewizyjna przedstawiła protokoły kontroli z dnia 16 maja 2022r. - załącznik nr 41 

do protokołu. 

− Komisja Rewizyjna przedstawiła protokoły kontroli z dnia 27 czerwca 2022r., - załącznik nr 

42 do protokołu. 

− W dniu 25 sierpnia br. wpłynęło pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział  

w Namysłowie w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

- załącznik nr 43 do protokołu. 

− W dniu 26 lipca 2022 r. wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Nysie oraz w dniu 8 lipca br. 

wpłynęła uchwała ze Starostwa Powiatowego w Prudniku w sprawie zlikwidowania linii 

kolejowej Polanica Zdrój – Olsztyn - załącznik nr 44 do protokołu. 

−  30 czerwca 2022 r. wpłynęło pismo od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie w 

sprawie podziękowanie za poparcie inicjatywy bezkolizyjnych skrzyżowań - załącznik nr 45 

do protokołu. 

− W dniu 15 września z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła analiza oświadczeń 

majątkowych - załącznik nr 46 do protokołu. 

− Wpłynęła Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 33/2022 z dnia 23 września 

dotycząca opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku – załącznik nr 47 

do protokołu.  

 

 

XLII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1309. 

 

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Michta 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Michta 
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