PROTOKÓŁ NR XIV/2016
Z XIV SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
Z DNIA 17 LUTEGO 2016 R.
DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO)

***
Obrady XIV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1300.

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) zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego Nr XII/86/2015 z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Namysłowskiego na rok 2016,
b) przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.”,
c) uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
d) powołania radnej do Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku,
e) zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia
29 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego
i Mienia Powiatu,
f) zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia
29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Ochrony Środowiska,
g) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego.
7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena
sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu
Namysłowskiego.
8. Ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie namysłowskim w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za 2015 r.
9. Sprawozdanie z działalności Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej
w Namysłowie za rok 2015.
10. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu geodezji, kartografii oraz gospodarowania
powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu
Namysłowskiego za rok 2015.
11. Sprawozdanie
z
funkcjonowania
Powiatowego
Zespołu
ds.
Orzekania
o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2015.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i sprawy różne.
14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
15. Zakończenie sesji.
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Ad 1)
Otwarcia XIV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady
Powiatu Sławomir Gradzik.
Przywitał Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie Sylwestra Zabielnego,
Starostę Namysłowskiego Andrzeja Michtę, Wicestarostę Namysłowskiego Bartłomieja
Stawiarskiego, Sekretarz Powiatu Alinę Białas, radnych, I Z-cę Komendanta Powiatowego
Policji w Namysłowie Marka Florianowicza, dyrektorów szkół, kierowników jednostek
organizacyjnych, służb, inspekcji, przedstawicieli organizacji politycznych, społecznych
i zawodowych oraz pozostałe osoby przybyłe na sesję.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik 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 Sławomir Gradzik zaproponował następujące zmiany
w porządku obrad:
− zmianę w treści uchwały oznaczonej jako 6a w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu
Namysłowskiego Nr XII/86/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2016,
− zmianę uchwały oznaczonej jako 6d, w której zmienia się również nazwa uchwały –
w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia
29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku,
− zmianę w treści uchwały oznaczonej jako 6e w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2014
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu,
− wprowadzenie nowego projektu uchwały oznaczonego jako 6h w sprawie powołania
doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Namysłowskiego,
− dołączyć dodatkową informację do Strategii Powiatu Namysłowskiego – bibliografię.
W związku z tym, że pytań i innych propozycji zmian do porządku obrad nie było,
Przewodniczący Rady Powiatu poddał go pod głosowanie.
Porządek obrad został przyjęty 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) zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego Nr XII/86/2015 z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Namysłowskiego na rok 2016,
b) przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.”,
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c) uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
d) zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia
29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku,
e) zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia
29 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego
i Mienia Powiatu,
f) zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia
29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Ochrony Środowiska,
g) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego,
h) powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Namysłowskiego.
7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena
sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu
Namysłowskiego.
8. Ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie namysłowskim w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za 2015 r.
9. Sprawozdanie z działalności Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej
w Namysłowie za rok 2015.
10. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu geodezji, kartografii oraz gospodarowania
powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu
Namysłowskiego za rok 2015.
11. Sprawozdanie
z
funkcjonowania
Powiatowego
Zespołu
ds.
Orzekania
o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2015.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i sprawy różne.
14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
15. Zakończenie sesji.
Ad 3)
W związku z tym, że do momentu rozpoczęcia sesji nie wniesiono do protokołu
żadnych uwag, Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt protokołu z XIII sesji Rady
Powiatu Namysłowskiego pod głosowanie.
Protokół z XIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 lutego 2016 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)
Interpelacji i zapytań radnych nie było.
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Ad 6a)
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego Nr XII/86/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Namysłowskiego na rok 2016 – 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 opinię.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że niniejszy projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego
Nr XII/86/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2016 została podjęta
jednogłośnie i nadano jej numer XIV/107/2016 – załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przywitał Dyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego Jolantę Wilczyńską i Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Dorotę Surmańską.
Ad 6b)
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
„Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.”, przypominając o dołączonej
bibliografii. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że jest to bardzo ważny dokument,
podkreślając ile osób było zaangażowanych w pracę nad Strategią Powiatu Namysłowskiego,
następnie wymienił osoby zaangażowane w prace nad powyższym dokumentem wraz
z Zespołem Roboczym. Powiedział, że Strategia jest dokumentem otwartym, który można
uzupełniać i poprawiać, ponieważ jest to dokument do roku 2023 i zmiany w niej na pewno
będą.
Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że gdy uchwała zostanie podjęta zostanie
wydana książka i może się zdarzyć korekta powyższego dokumentu dotycząca literówek.
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
Jerzy Szubert powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna.
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Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur
Masiowski powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do
2023 r.” została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XIV/108/2016 – załącznik nr 7 do
protokołu.
Ad 6c)
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego – załącznik nr 8 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 opinię.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że niniejszy projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego została
podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XIV/109/2016 – załącznik nr 9 do protokołu.
Ad 6d)
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr II/15/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku, przypominając o zmianach dot. powyższego projektu uchwały.
Projekt w/w uchwały stanowi załącznik nr 10 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 opinię.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że niniejszy projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że wstrzyma się przy głosowaniu nad
projektem powyższej uchwały, ponieważ narusza on Statut Powiatu Namysłowskiego.
Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że Statut Powiatu Namysłowskiego mówi
o tym, że komisja może być maksymalnie 9 osobowa, dlatego też Starosta Namysłowski
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rezygnuje z członkostwa z Komisji. Dodała, że radnemu K. Szyndlarewiczowi chodzi o to, że
każdy radny powinien uczestniczyć w pracach komisji, dlatego też do porządku sesji została
wprowadzona nowa uchwała dotycząca powołania komisji statutowej, by uporządkować kilka
rzeczy w Statucie Powiatu Namysłowskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Powiatu
Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji,
Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta 15
głosami za i 1 głosem wstrzymującym i nadano jej numer XIV/110/2016 – załącznik nr 11
do protokołu.
Ad 6e)
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014r.
w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu –
załącznik nr 12 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 opinię.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że niniejszy projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Powiatu
Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu została podjęta 15 głosami za i 1 głosem
wstrzymującym i nadano jej numer XIV/111/2016 – załącznik nr 13 do protokołu.
Ad 6f)
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr II/14/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji ds Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska –
załącznik nr 14 do protokołu.
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
o opinię.
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
Jerzy Szubert powiedział, że niniejszy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Powiatu
Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska została podjęta jednogłośnie i nadano jej
numer XIV/112/2016 – załącznik nr 15 do protokołu.
Ad 6g)
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego – 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.
Przewodniczący Komisji ds. Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
Artur Masiowski powiedział, że niniejszy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego została
podjęta 15 głosami za i 1 głosem wstrzymującym i nadano jej numer XIV/113/2016 –
załącznik nr 17 do protokołu.
Ad 6h)
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania
doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 18 do
protokołu. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji, proponując 5 osobowy
skład komisji.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta zaproponował swoją osobę do składu komisji
argumentując tym, iż już wcześniej brał udział w pisaniu statutu Powiatu Namysłowskiego,
następnie zaproponował przewodniczącego rady powiatu Sławomira Gradzika i członka
zarządu powiatu Piotra Lechowicza.
Radny Sławomir Gradzi i Piotr Lechowicz wyrazili zgodę na uczestnictwo w pracach
komisji.
Radny Roman Letki zaproponował radnego Krzysztofa Szyndlarewicza na członka
komisji. Radny wyraził zgodę.
Radny Cezary Zając zaproponował radnego Marcina Piekarka na członka komisji.
Radny wyraził zgodę.
W związku z tym, iż nie było innych zgłoszeń do komisji statutowej Przewodniczący
Rady Powiatu odczytał zaproponowany skład komisji i poddał go pod głosowanie.
Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu
Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XIV/114/2016 – załącznik
nr 19 do protokołu.
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Ad 7)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do
sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz oceny
sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu
Namysłowskiego – załącznik nr 20 do protokołu.
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
i Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku o opinię.
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
Jerzy Szubert powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych.
Ad 8)
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie Krzysztof Gacek
przedstawił materiał dotyczący stanu bezpieczeństwa w powiecie namysłowskim
w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 r. – załącznik nr 21 do protokołu.
Komendant podziękował osobom, które podjęły decyzje wpływające na poprawę
bezpieczeństwa. Odniósł się do bardzo dużej ilości zdarzeń w roku ubiegłym i do problemów
technicznych jakie wynikły w Komendzie w roku 2015. Pan Gacek poruszył problem jaki
coraz częściej pojawia się w Ochotniczych Strażach Pożarnych, a dotyczy on nie możności
wyjechania jednostki do pożaru czy interwencji. Problem ten dotyczy ochotników, którzy nie
zawsze mogą wyjść z pracy by uczestniczyć w akcji ratowniczej. Na koniec Komendant
odniósł się do wartości uratowanego mienia podczas akcji ratowniczych w 2015 r., które
wyniosły 22.017.000 zł.
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
i Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku o opinię.
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
Jerzy Szubert powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna.
Informacja została przyjęta przez radnych.
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Ad 9)
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do sprawozdania
z działalności Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie za rok 2015 –
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 opinię.
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
Jerzy Szubert powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna.
Sprawozdanie zostało przyjęta przez radnych.
Ad 10)
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do sprawozdania z wykonania
zadań z zakresu geodezji, kartografii oraz gospodarowania powiatowym zasobem
geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu Namysłowskiego za rok 2015 –
załącznik nr 23 do protokołu.
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
i Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię.
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
Jerzy Szubert powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur
Masiowski powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna.
Sprawozdanie zostało przyjęta przez radnych.
Ad 11)
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do sprawozdania
z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Namysłowie w roku 2015 – załącznik nr 24 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 opinię.
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur
Masiowski powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna.
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Sprawozdanie zostało przyjęta przez radnych.
Ad 12)
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych nie było.
Ad 13)
Z-ca Komendanta Powiatowego Policji nadkomisarz Marek Florianowicz zwrócił się
z prośbą o włączenie się w konsultacje społeczne, które mają na celu sporządzenie tzw. map
zagrożeń. Dodał, że jest to ogólnopolska akcja pod patronatem Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji i Komendy Głównej Policji w Opolu. Nadkomisarz
Florianowicz powiedział, że w celu sporządzenia map zagrożeń organizowane są spotkania
i konsultacje społeczne, które pozwolą zdiagnozować problemy o których Komenda
Powiatowa Policji nie wie. Mapa zagrożeń będzie zawierać siedem kategorii przestępstw
tj. rozboje, uszczerbek na zdrowiu, bójki, pobicia, kradzieże z włamaniem, włamania do
samochodów i kradzieże samochodów, uszkodzenie mienia oraz mapa zdarzeń drogowych.
Mapa będzie w formie elektronicznej i będzie się znajdować na stronach internetowych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i na stronie Komendy Powiatowej Policji
w Namysłowie.
Radny Marcin Piekarek podziękował Komendantowi Krzysztofowi Gackowi i Z-cy
Komendanta Powiatowego Policji Nadkomisarzowi Markowi Florianowiczowi za pomoc
i współpracę przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Radny Marcin Piekarek zapytał o ul. Grunwaldzką, czy zmieniło się coś w kwestii
dofinansowania remontu tejże drogi.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że ul. Grunwaldzka jest drogą
starą, którą nie można poszerzyć np. o ścieżki rowerowe czy tzw. wysepki, a to powoduje
niską punktację wniosku i brak dofinansowani na remont. Dodał, że wartość kosztorysowa
remontu drogi to koszt ok. 3 mln. zł. i zrealizowanie jej w 100 % ze środków własnych
powiatu byłoby bardzo trudne. Starosta poinformował, że w dniu jutrzejszym jedzie na
Konwent Starostów i być może na spotkaniu okaże się, że niektórzy Starostowie będą
rezygnować z jakichś inwestycji i uda się pozyskać środki na ulicę Grunwaldzką. Powiedział,
że ma również wizyty mieszkańców i Przewodniczącego Osiedla Nr VI w sprawie ulicy
Grunwaldzkiej, zaznaczając, że jest to temat trudny a pewnych rzeczy związanych
z punktacją projektu nie da się ominąć.
Radny Marcin Piekarek zapytał o dofinansowanie na remont drogi w Głuszynie.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że droga w Głuszynie jest wyżej
w rankingu niż ul. Grunwaldzka, ale na chwile obecną również nie ma na nią dofinansowania.
Radny Marcin Piekarek zapytał jakie są plany inwestycyjne jeżeli ul. Grunwaldzka
i droga w Głuszynie nie będą remontowane.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że na dzień 1 marca br. zostało
zwołane spotkanie w celu przeanalizowania inwestycji w powiecie. Należy zastanowić się co
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warto i co trzeba zrobić biorąc pod uwagę możliwości finansowe. Pan Michta dodał, że
możliwe będzie składanie projektów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej
z dofinansowaniem 85% i dotyczyć one będą tylko miasta Namysłów. Starosta przypomniał,
że powiat posiada również zadłużenie do roku 2025 i chciałby uniknąć zaciągnięcia kolejnego
kredytu na remont dróg.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że na ul. Grunwaldzką będzie bardzo
trudno dostać dofinansowanie i zasadne by było, gdyby Zarząd Powiatu decydował, która
droga będzie remontowana z własnych środków to winna być to właśnie ta droga. Radny
przypomniał, że już wczesnej była mowa o remoncie ul. Grunwaldzkiej ale argumentem
przeciwnym była zawsze kanalizacja, która na dzień dzisiejszy została wykonana i nic nie stoi
na przeszkodzie by remont został wykonany.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że środki na inwestycje pochodzą
ze sprzedaży mienia powiatu, m. in. gruntów położonych w Wilkowie i na chwile obecną ich
nie ma, dodając że trudno będzie podjąć decyzje o remoncie drogi finansowanej w 100% ze
środków własnych, mając możliwość wykonania inwestycji z dofinansowaniem 85%.
Wicestarosta Namysłowski Bartłomiej Stawiarski powiedział, że problemy
inwestycyjne pojawiają się na bieżąco. Poinformował, że w centrali Firmy Diehl Controls
Polska zapadła decyzja o rozbudowie przedsiębiorstwa, co wiąże się ze zwiększeniem
transportu i dużo większym ruchem, który będzie się odbywał ulicą Braterską. Ulica ta jest
drogą powiatową i należy rozważyć jej rozbudowę, co uważa za kluczową decyzję jeżeli
chodzi o drogi powiatowe, ze względu na rozwój gospodarczy nie tylko miasta ale i powiatu,
tym bardziej, że Firma Diehl ma być największym zakładem pracy na Opolszczyźnie.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że ma już umówione spotkanie
z przedstawicielami Firmy Diehl Controls Polska w sprawie którą poruszył Wicestarosta
Namysłowski.
Wicestarosta Namysłowski Bartłomiej Stawiarski powiedział, że jeżeli
wyremontujemy ulice Braterską to mamy zapewnienie zarządu dróg wojewódzkich o tym, że
wykonają rondo koło szpitala, dodając, że będzie to transakcja wiązana.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że gdy będzie możliwość pozyskania
środków zewnętrznych to należy z nich skorzystać, natomiast gdy zarząd zdecyduje, która
droga zostanie wykonana ze środków własnych powiatu to wnosi aby była to ulica
Grunwaldzka.
Radny Roman Półrolniczak powiedział, że przy stole tym zasiadali radni z ulicy
Grunwaldzkiej, którzy walczyli o remont tej drogi. Dodał, że remont ul. Grunwaldzkiej
poruszany jest już od wielu kadencji i poprosił, aby o tej drodze pamiętać.
Radny Marcin Piekarek zwrócił uwagę, że drogi powiatowe wymagają remontu,
natomiast ulica Grunwaldzka wymaga budowy drogi od podstaw. Odniósł się do Diehl
Controls Polska, mówiąc, że Firma ta nie uzależnia swojej rozbudowy od remontu
ul. Braterskiej.
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Radny Mariusz Jabłoński odniósł się do gruntów jakie powiat wystawił na sprzedaż na
terenie Gminy Wilków, mówiąc, że ma nadzieje, że po ich sprzedaży Gmina otrzyma jakieś
profity.
Radny Stanisław Wojtasik powiedział, ze Związek Nauczycielstwa Polskiego
przygotowuje się do wystąpienia z nowelizacją ustawy, której ma już projekt – o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.
Wyjaśnił, że dotychczas z budżetu państwa, samorządy otrzymywały subwencje, które były
liczona na ucznia, a przy niżu demograficznym była to coraz niższa subwencja i był problem
z dopięciem budżetu placówki. Pan Wojtasik powiedział, że kiedy ZNP uzyska zgodę na
wprowadzenie projektu ustawy pod obrady sejmu to będą zbierane podpisy i uważa, że jako
samorządowcy powinniśmy poprzeć projekt, dodając, że dotychczasowa subwencja ma zostać
zastąpiona dotacją celową z budżetu państwa.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta przypomniał, że w dniu jutrzejszym o godzinie
12 odbędzie się pogrzeb Pana Adama Sobczyszyna, który w I kadencji był radnym
powiatowym.
00

Radna Bronisława Mela podziękowała za umożliwienie pracy w komisjach, mimo
wątpliwości co niektórych radnych.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie ma wątpliwości, że radna ma
prawo pracować w komisjach, a zastrzeżenia ma jedynie do prawnej strony uchwał, które nie
są zgodne ze statutem. Uważa, że na początku winno się uporządkować zapisy w statucie,
a dopiero potem podejmować uchwały.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta podziękował radnym i wszystkim, którzy
zabrali głos za merytoryczną rozmowę.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że droga ze Strzelec Namysłowskich do
Bukowy również wymaga remontu i jest to najgorsza droga powiatowa na terenie powiatu
namysłowskiego. Wniósł o to, by od czasu do czasu chociażby zasypać tam dziury, co na
pewno usprawni ruch.
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że droga o której powiedział radny
Szyndlarewicz pasowała by do złożenia wniosku do PROW, ale powiat nie posiada na nią
dokumentacji, a 26 lutego br. kończy się nabór składania wniosków.
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że należy zacząć od wykonania
dokumentacji na drogę ze Strzelec Namysłowskim do Bukowy i dobrze by też pasowała do
złożenia wniosku do tzw. „schetynówek”.
Ad 14)
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego –
załącznik nr 25 do protokołu.
* * *
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Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił informacje
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. pozytywnej opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2025
Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 26 do protokołu.
* * *
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił informacje
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. możliwości sfinansowania deficytu
określonego w uchwale budżetowej Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 27 do
protokołu.
Ad 15)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XIV posiedzenie
Rady Powiatu Namysłowskiego, informując że kolejna sesja odbędzie się 30 marca 2016 r.,
natomiast komisje dnia 29 marca br.
XIV Sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1410.

Przewodniczący Rady Powiatu
Sławomir Gradzik
Przewodniczący Rady Powiatu
Sławomir Gradzik

protokolant: Monika Duraj…………………
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