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PROTOKÓŁ NR V/2015 
Z V SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 25 MARCA 2015 R. 

 DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

 
*  *  * 

Obrady V sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1302. 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
5. Interpelacje i zapytania radnych.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie 
województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”, 

b) określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2015 r. dla 
Powiatu Namysłowskiego, 

c) zmiany uchwały nr XXXIX/322/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
11 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wraz 
z gruntem, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu przedmiotowej 
nieruchomości oraz wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia  
w drodze bezprzetargowej, 

d) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego, 
e) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r., 
f) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r.,  

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za 2014r. 
8. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2014 rok, 
9. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

za 2014 rok w zakresie pomocy społecznej, 
10. Informacja o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zadań 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 
Namysłowskim za 2014 r. 

11. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego za rok 2014. 
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
13. Wnioski i sprawy różne. 
14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
15. Zakończenie sesji. 
 
Ad 1) 
 

Otwarcia V sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Sławomir Gradzik. 

Przywitał Wiceburmistrza Namysłowa Artura Włodarczyka, Starostę 
Namysłowskiego Michała Ilnickiego, Wicestarostę Namysłowskiego Bartłomieja 
Stawiarskiego, radnych, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztofa 
Gacka, Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Krzysztofa Kuchczyńskiego, 
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Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniewa Juzaka, Zastępcę Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy Iwonę Kamińską, Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, Sekretarz Powiatu 
Alinę Białas, kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, przedstawicieli 
organizacji politycznych, społecznych i zawodowych oraz pozostałe osoby przybyłe na sesję. 
 
Ad 2) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poinformował, że nastąpiła zmiana 
w treści uchwały oznaczonej jako 6f i zaproponował aby do porządku obrad wprowadzić 
nowy projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej 
Policji w Namysłowie w 2015 r., oznaczony jako 6g. 
 
 Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem czy otrzymali nowy projekt 
uchwały jak również uzasadnienie do projektu uchwały oznaczonej jako 6c. 
 
 Radni odpowiedzieli, że tak. 
 

W związku z tym, że innych propozycji zmian, co do porządku obrad nie było 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał go pod głosowanie. 
 
 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
5. Interpelacje i zapytania radnych.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie 
województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”, 

b) określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2015 r. dla 
Powiatu Namysłowskiego, 

c) zmiany uchwały nr XXXIX/322/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
11 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wraz 
z gruntem, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu przedmiotowej 
nieruchomości oraz wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia  
w drodze bezprzetargowej, 

d) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego, 
e) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r., 
f) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r., 
g) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie  

w 2015 r.. 
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za 2014r. 
8. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2014 rok, 
9. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

za 2014 rok w zakresie pomocy społecznej, 
10. Informacja o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zadań 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 
Namysłowskim za 2014 r. 

11. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego za rok 2014. 
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12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
13. Wnioski i sprawy różne. 
14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
15. Zakończenie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik na podstawie listy obecności, 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych  
17 radnych). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji  
i innych osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad 3) 
 
 W związku z tym, że do protokołu nie wzniesiono żadnych uwag Przewodniczący 
Rady Powiatu poddał projekt protokołu z I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego pod 
głosowanie. 
 
 Protokół z IV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2015 r. został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 4) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
informacji Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami – załącznik nr 3 do 
protokołu. 
 
 Pytań nie było, informacja została przyjęta przez radnych. 
 
Ad 5) 
 
 Radny Roman Półrolniczak w imieniu mieszkańców ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie 
zapytał o plany dotyczące remontu drogi przy w/w ulicy. Powiedział, że mimo znaków 
ograniczających prędkość i tonaż jest duże natężenie ruchu i mieszkańcy odczuwają drgania 
murów w domach. 
 
 Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że na przebudowę drogi przy ulicy 
Grunwaldzkiej jest wykonana dokumentacja, ale ze względu na to, iż straciła ona ważność  
w chwili obecnej jest wykonywana jego aktualizacja. Dodał, że jak dokumentacja  
i pozwolenie będzie gotowe Powiat Namysłowski będzie szukał środków na remont  
ul. Grunwaldzkiej, zaznaczając, że drogę przy ulicy Grunwaldzkiej ma na uwadze i jest ona 
monitorowana przez Powiat. 
 
 Radny Adam Maciąg powiedział, że to bardzo dobry pomysł, że Powiat podjął się 
opracowania tak całościowego projektu jak Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego, ale 
w związku z tym, że już niedługo będzie trzeba zgłaszać przedsięwzięcia infrastrukturalne to 
trzeba wiedzieć co planuje się wykonać w tej kadencji albo choćby na najbliższe lata. Poprosił 
o uproszczoną rozpiskę najważniejszych rzeczy do wykonania w najbliższym czasie. 
 
 Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że przyjmuje do wiadomości 
informacje radnego Maciąga. 
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 Radny Marcin Piekarek powiedział, że w związku z budową nowego stawu  
w miejscowości Dębnik transport piachu pod wiatraki został puszczony przez  
ul. Grunwaldzką, co również obciążą drogę i niedługo może dojść do nieszczęścia. W imieniu 
mieszkańców poprosił o zajęcie się ta sprawą i zmianę trasy powyższego transportu. 
 

Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że jest zaskoczony, że piasek  
z Dębnika pod wiatraki nadal wożony jest przez ul. Grunwaldzką, ponieważ miesiąc temu 
zakazał transportu tą drogą. Zadeklarował, że jeżeli faktycznie tak jest to będzie 
interweniował w tej sprawie. Następnie Starosta odniósł się do ul. Grunwaldzkiej mówiąc, że 
jest ona w fatalnym stanie, ale problem stanowią środki finansowe których nie ma. 

 
Radny Marcin Piekarek zapytał o dalsze plany związane z drogą w kierunku Ligotki  

i samej Ligotce, czy są szanse na wykonanie chodnika lub na ścieżki rowerowej. 
 
Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że firma wykonująca kanalizacje ma 

obowiązek doprowadzić do stanu pierwotnego, a podejrzewa że nawierzchnia będzie lepsza 
niż dotychczas. 

 
Radny Adam Maciąg złożył wniosek do Zarządu Powiatu o to by w składzie zespołu 

opracowującego Strategię uwzględnić przedstawicielstwo każdej grupy politycznej. 
 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że wystąpili do wszystkich Firm w powiecie  

z prośbą o propozycje czy wskazówki co do Strategii i takie wiadomości już spływają do 
Starostwa. Dodał, że na podstawie informacji z firm zostanie przygotowana obszerna  
i dalekosiężna Strategia, która będzie później realizowana. 

 
Ad 6a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 
utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego” – załącznik nr 4 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że powyższy projekt uchwały 
został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego  

w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego” została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer V/40/2015 – załącznik nr 5 
do protokołu. 
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Ad 6b) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  
w 2015 r. dla Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 6 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
i Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowany. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że powyższy projekt uchwały 
został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 
realizację w 2015 r. dla Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie nadano jej 
numer V/41/2015 – załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad 6c) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/322/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 
nieruchomości wraz z gruntem, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 
przedmiotowej nieruchomości oraz wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego 
zbycia w drodze bezprzetargowej – załącznik nr 8 do protokołu.  
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie niejednogłośnie 
zaopiniowany. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/322/2014 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa  
w nabyciu nieruchomości wraz z gruntem, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze 
przetargu przedmiotowej nieruchomości oraz wydania pozytywnej opinii dotyczącej 
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planowanego zbycia w drodze bezprzetargowej została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer V/42/2015 – załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad 6d) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 
Opolskiego – załącznik nr 10 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 
Opolskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer V/43/2015 – załącznik nr 11 do 
protokołu. 
 
Ad 6e) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków  
w 2015 r. – załącznik nr 12 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowany. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2015 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer V/44/2015 – 
załącznik nr 13 do protokołu. 

 
Ad 6f) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przypomniał, że w treści uchwały 
nastąpiła zmiana, a następnie zapytał czy są pytania do projektu uchwały w sprawie zmian 
w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r. – załącznik nr 14 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 przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  
w 2015 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer V/45/2015 – załącznik nr 15 do 
protokołu. 
 
Ad 6g) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przypomniał, że jest to nowa 
uchwała, a następnie zapytał czy są pytania do projektu uchwały w sprawie przekazania 
środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2015 r. – 
załącznik nr 16 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej 
Policji w Namysłowie w 2015 r. została podjęta jednogłośnie nadano jej numer V/46/2015 – 
załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad 7) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za 2014r. – 
załącznik nr 18 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że sprawozdanie zostało 
zaopiniowane pozytywnie jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
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Ad 8) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2014 rok – 
załącznik nr 19 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że sprawozdanie zostało 
zaopiniowane pozytywnie jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 
Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
sprawozdania z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Namysłowie za 2014 rok w zakresie pomocy społecznej – załącznik nr 20 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że sprawozdanie zostało 
zaopiniowane pozytywnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 
Ad 10) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
informacji o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 
zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w Powiecie Namysłowskim za 2014 r. – załącznik nr 21 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
i Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że informacja została zaopiniowana pozytywnie. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że informacja została przyjęta 
pozytywnie. 
 
 Radni przyjęli powyższą informację. 
 
Ad 11) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do materiału 
dotyczącego oceny stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego za rok 2014 – załącznik 
nr 22 do protokołu. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  
o przedstawienie opinii. 
 
 Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Jerzy Szubert powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy materiał. 
 
 Radni przyjęli powyższą informację. 
 
Ad 12) 
 
 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych nie było. 
 
Ad 13) 
 
 Radny Adam Maciąg zwrócił się do Starosty Namysłowskiego, mówiąc, że wcześniej 
wnosił o rozszerzenie składu zespołu ds. Strategii o przedstawiciela każdego stronnictwa 
politycznego. 
 
 Starosta Namysłowski przychylił się do wniosku radnego Adama Maciąga, prosząc 
jednocześnie o wskazanie kandydatur do prac związanych ze Strategią w sprawach różnych 
na następnej sesji. Przypomniał, że na dzień dzisiejszy w pracach Strategii bierze udział radny 
Roman Półrolniczak. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że jeżeli są propozycje osób chętnych do 
prac w Strategii to prosi o podanie nazwisk. W związku z tym, że kandydatur nie wskazano, 
poprosił o ich przygotowanie na następną sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. 
 
Ad 14) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapoznał radnych z uchwałą  
nr 82/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Opolu nt. pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty 
długu – załącznik nr 23 do protokołu. 
 

*  *  * 
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Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapoznał radnych z informacj ą 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie odnośnie 
prowadzonego nadzoru sanitarnego w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do 
obrotu środków zastępczych – załącznik nr 24 do protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poinformował radnych, że jako 
Przewodniczący Rady Powiatu wystąpił z zapytaniem do Komendanta Powiatowego Policji  
w Namysłowie z zapytaniem dotyczącym artykułu w Nowej Trybunie Opolskiej pt. 
„Domagał się seksu za podbicie legitymacji” – załącznik nr 25 do protokołu. Powiedział, że 
uważa, że mieszkańcy zasługują na wyjaśnienia, a następnie odniósł się do odpowiedzi jaką 
otrzymał od Komendanta Dychusa mówiąc, że kroki dyscyplinarne wobec policjantów 
przyjmujących zgłoszenie zostały podjęte – załącznik nr 26 do protokołu. 

 
*  *  * 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poinformował, że kolejna sesja 

Rady Powiatu Namysłowskiego odbędzie się 29 kwietnia 2015 r. o godz. 1300. 
 

*  *  * 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz odniósł się do odpowiedzi Komendanta Powiatowego 
Policji udzielonej na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu, mówiąc, że w owym piśmie 
nie ma mowy o żadnych krokach dyscyplinujących. 
 
 W związku z powyższymi niejasnościami Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir 
Gradzik odczytał odpowiedź Komendanta Dychusa na pismo wystosowane do komendy. 
 
Ad 15) 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął V posiedzenie 
Rady Powiatu Namysłowskiego. 
 
 

V Sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1330. 
 

 
 
Przewodniczący Rady Powiatu 

     
         Sławomir Gradzik 
 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

                                      Sławomir Gradzik 
 

Protokolant:  
Monika Duraj……………  


