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PROTOKÓŁ NR XXIII/2020 

Z XXIII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 30 GRUDNIA 2020 R. 

 

 

*  *  * 

 

 

Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1304. 

Miejscem posiedzenia był budynek Namysłowskiego Ośrodka Kultury.  
 

Sesja Odbyła się z następującym porządkiem: 
 

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. Przyjęcie budżetu Powiatu Namysłowskiego na 2021 rok: 

a)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata  

2021-2029, 

b) uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku, 

b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 

Powiatu, 

c)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 

d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,  

e)  zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

ich realizację w 2020 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

f)  opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2021 roku, 

g) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku. 

7. Informacja nt. kształtowania polityki spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A.  

na 2021 rok.  

8. Interpelacje i zapytania radnych.  

9. Wnioski i sprawy różne. 

10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

11. Zakończenie sesji. 
 

 

Otwarcia XXIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

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

Wicestarostę Namysłowskiego Tomasza Wiciaka, Skarbnik Powiatu Namysłowskiego 

Katarzynę Parzonkę, Sekretarz Powiatu Namysłowskiego Sławomira Hinborcha, radnych 

Powiatu Namysłowskiego, radcę prawnego Wojciecha Kucyperę, oraz wszystkie 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 15 

radnych).  
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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 powiedział, że do rozpoczęcia sesji nie 

wpłynęły żadne uwagi na piśmie do projektu protokołu z XXII sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego, w związku z powyższym poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXII 

sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 listopada 2020 r.  

 

Protokół z XXII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 listopada 2020 r. został 

przyjęty jednogłośnie, 15 głosami za – protokół głosowania stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu.  

 

 

Ad 4) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta powiedział, że kolejnym tematem 

będzie informacja Starosty Namysłowskiego z działalności Zarządu w okresie między sesjami.  

Dodał, że w okresie między sesjami odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu, z posiedzeń tych 

radni otrzymali informacje, która stanowi – załącznik nr 3 do protokołu. Przewodniczący Rady 

Powiatu Andrzej Michta poprosił o zadawanie pytań panu Staroście. 

 

 Radny Grzegorz Grudziński zapytał czego dotyczyła umowa nr IZM.273.111.2020 

zawarta z firmą PHU Usługi Budowlane i Usługi Transportowe Tomasz Kozan. 

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz wyjaśnił radnemu Grzegorzowi Grudzińskiemu, 

że umowa dotyczyła budowy przyłącza wody i instalacji odwodnienia terenu.  

 

 Radny Zenon Kotarski zapytał, czy w punkcie dot. firmy ze Skoroszowa, która 

wykonuje wycinkę zakrzaczeń nie wkradł się błąd w zapisie dot. przedłużenia terminu 

wykonania wycinki krzaków. Poprosił tez o informację z jakiego powodu rozpoczęto procedurę 

odstąpienia od umowy z firmą VIANKO.   

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz odnosząc się do pytania Radnego stwierdził, że 

zapis jest prawidłowy, ponieważ firma zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie terminu 

wykonania wycinki do 31 grudnia, natomiast Zarząd wyraził zgodę tylko do 15 grudnia.  

W temacie odstąpienia od umowy z firmą VIANKO Starosta powiedział, że od blisko pół roku 

występowały problemy z terminowością realizacji zadań  

 

Innych pytań nie było. Informacja została przyjęta przez radnych.  

 

   

Ad 5a) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił Skarbnik Powiatu o zabranie 

głosu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata  

2021-2029. 

 

 Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata  

2021-2029 – załącznik nr 4 do protokołu. Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę 

nr 544/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
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Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej 

prognozie finansowej na 2021 rok – załącznik nr 5 do protokołu.  

 

 Radny Adam Maciąg dołączył do posiedzenia. Od tego momentu liczba radnych 

uczestniczących w sesji wynosi 16. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił o przedstawianie przez 

poszczególne Komisje opinii do w/w projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji poinformowali, że opinie dot. wyżej wymienionej uchwały 

były pozytywne.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2021-2029. Uchwała ta została podjęta jednogłośnie 16 głosami za  

i nadano jej numer XXIII/173/2020 – załącznik nr 6 do protokołu. Protokół głosowania 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

 

Ad 5b) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił Skarbnik Powiatu o zabranie 

głosu w sprawie projektu budżetu powiatu na 2021 rok. 

 

 Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok – załącznik nr 8 do protokołu. Projekt budżetu 

powiatu na 2021 rok zawiera autopoprawki, które były omawiane na wspólnym posiedzeniu 

Komisji, a które wynikają w szczególności z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

Autopoprawki do projektu budżetu powiatu stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 

Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę nr 569/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu nt. opinii  

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok – załącznik nr 10 do protokołu 

oraz uchwałę nr 570/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego 

w projekcie uchwały budżetowej – załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił o przedstawianie przez 

poszczególne Komisje opinii do w/w projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji poinformowali, że opinie dot. wyżej wymienionej uchwały 

były pozytywne.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta otworzył dyskusję. 

 

Radny Antoni Sobiegraj poruszył kwestię zabezpieczenia środków finansowych  

w przyszłorocznym budżecie na wykonanie przejścia dla pieszych przy przystanku 

autobusowym w miejscowości Wielołęka oraz zwrócił uwagę na rosnące zagrożenie życia 

dzieci, młodzieży w związku z szybką jazdą na drodze powiatowej przy ulicy Kolejowej  

w miejscowości Domaszowice.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że jeżeli pojawi się możliwość 

skorzystania z dofinansowania na te prace to będzie istniała możliwość ich wykonania  

w ramach tegorocznego budżetu.   
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Radna Lucyna Medyk zadała pytanie, dlaczego nie uwzględniono przygotowanych 

przez nią wniosków do projektu budżetu.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz odpowiedział, że jego zdaniem wniosek nie 

spełnił wymogów formalnych oraz że udzieli radnej odpowiedzi na piśmie.  

 

Następnie radny Adam Maciąg zwrócił uwagę, że technologia wykonania ścieżek 

rowerowych w pasie drogowym jest mało bezpieczna i należałoby je wygrodzić. Sugerował, 

aby trasy rowerowe wykonywać za rowem jezdni.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz odpowiadając powiedział, że niezasadne jest 

wydzielanie ścieżek rowerowych w pasie jezdni z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwo 

kierowców aut.  

 

Radny Zenon Kotarski powiedział, że nie ma uwag do projektu budżetu, ale odniósł się 

do propozycji radnego Antoniego Sobiegraja w temacie zamontowania progu zwalniającego 

prędkość samochodów na ulicy Kolejowej w m. Domaszowice. Następnie poruszył temat dróg, 

a mianowicie kontynuowania współpracy gmin z powiatem podczas wykonywania remontów 

dróg powiatowych. Podziękował Staroście za wyremontowanie drogi w m. Wielołęka.  

 

Radny Antonii Sobiegraj odniósł się do wypowiedzi Radnego Zenona Kotarskiego  

na temat progów zwalniających na ulicy Kolejowej w Domaszowicach i stwierdził, że na 

terenie dróg powiatowych progów zwalniających się nie buduje tylko można jedynie 

ograniczyć prędkość lub wprowadzić oznakowanie świetlne.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że współpraca z samorządami 

gminnymi w obszarze remontów dróg przebiega bardzo dobrze.  

 

Przewodniczy Andrzej Michta przedstawił uwagę co do stanu dróg powiatowych na 

terenie gminy Domaszowice. Powiedział, że nie tylko zły stan drogi jest w Siemysłowie jest 

jeszcze choćby ten odcinek między Domaszowicami a Wielołęką. Wspomniał też  

o kiepskim stanie pewnych odcinków w miejscowości Strzelce oraz dodał, że na stanie jest tych 

odcinków znacznie więcej niż Pan Wójt czy Pan Radny tu powiedział. Powiedział, że ma 

nadzieję, że do końca kadencji uda się te odcinki poprawić i wtedy rzeczywiście ten stan dróg 

będzie jako tako zadowalający.  

 

Następnie Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że budżet powiatu po 

poprawkach wynosi ponad 63.300.000 zł i jest rekordowym budżetem w historii Powiatu 

Namysłowskiego. W porównaniu do roku poprzedniego jest to wzrost o ponad 36%. Dodał, że 

najważniejsze jest to, iż budżet nie wymaga zaciągania na dzień dzisiejszy żadnych kredytów. 

Nadmienił, że zadłużenie powiatu wynosi około 8% w stosunku do całości budżetu, co 

klasyfikuje nasz powiat w czołówce samorządów Województwa Opolskiego. Starosta 

wymienił jedne z najważniejszych zadań zaplanowanych do realizacji w 2021 roku. 

Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania takiego budżetu.  

 

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

Michta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 

rok wraz z autopoprawkami.  

 

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok została podjęta  

16 głosami za i nadano jej numer XXIII/174/2020 – załącznik nr 12 do protokołu. Imienny 

protokół głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
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 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta pogratulował Panu Staroście ambitnego 

i dobrego budżetu. Pogratulował również Zarządowi Powiatu, Skarbnik Powiatu i całemu 

Wydziałowi Finansowemu.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta ogłosił 10 minutową przerwę.  

Po przerwie stan radnych 15. (salę opuścił radny Krzysztof Żołnowski) 

 

 Radny Adam Maciąg zabrał głos w temacie budżetu. Wyraził swoje stanowisko jako 

radny opozycji i wyjaśnił, dlaczego ten budżet poparł. Ponadto odniósł się do budżetu  

w części dotyczącej zadań realizowanych z Funduszy Inwestycji Lokalnych. Stwierdził, że 

podział tych środków na poziomie kraju został dokonany z wykorzystaniem klucza 

politycznego.  

 

 Radny Krzysztof Żołnowski powrócił na posiedzenie. Stan radnych 16. 

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz odniósł się do wypowiedzi radnego Adama 

Maciąga. Powiedział, że w jego ocenie wypowiedz radnego Adama Maciąga jest nieprawdziwa 

i niesprawiedliwa.   

 

  

Ad 6a) 

 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony 

Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku – załącznik nr 14 do protokołu.  

 

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

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku Antoni Sobiegraj poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie.  

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Obszarów Wiejskich, 

Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta jednogłośnie za przy  

i nadano jej numer XXIII/175/2020 – załącznik nr 15 do protokołu. Imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad 6b) 

 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu – załącznik nr 17 do protokołu. 

 

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

Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  

o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie.  

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 

XXIII/176/2020 – załącznik nr 18 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

Ad 6c) 

 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia  

i Spraw Społecznych – załącznik nr 20 do protokołu.  

 

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

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych  

o opinię.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman 

Letki poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie.  

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia  

i Spraw Społecznych została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIII/177/2020 – 

załącznik nr 21 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu. 

 

 

Ad 6d) 

 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 23 do 

protokołu.  

 

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

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Półrolniczak poinformował, że opinia 

Komisji jest pozytywna. 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer XXIII/178/2020 – załącznik nr 24 do protokołu. Imienny 

protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Ad 6e) 

 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na ich realizację w 2020 r. dla Powiatu Namysłowskiego– załącznik nr 26 

do protokołu.  
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 W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz 

Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman 

Letki poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na ich realizację w 2020 r. dla Powiatu Namysłowskiego została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer XXIII/179/2020 – załącznik nr 27 do protokołu. Imienny 

protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

 

Ad 6f) 

 

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

uchwały w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2021 roku 

– załącznik nr 29 do protokołu.  

 

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

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku oraz Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku Antoni Sobiegraj poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie.  

 

Uchwała w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2021 

roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIII/180/2020 – załącznik nr 30 do 

protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik  

nr 31 do protokołu. 

 

 

Ad 6g) 

 

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

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

w 2020 roku – załącznik nr 32 do protokołu.  

 

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

Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  

o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie.  

 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2019 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIII/181/2020 – 

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

załącznik nr 34 do protokołu. 

 

 

Ad 7) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta powiedział, że kolejnym tematem 

będzie informacja nt. kształtowania polityki spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A na 

2021 rok. 

 

 Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Mirosław Wójciak w obszerny sposób 

poinformował radnych o sytuacji w szpitalu. Zwrócił uwagę na problemy finansowe szpitala. 

Stwierdził, że na dzień dzisiejszy szpital wypłaca zobowiązania wymagalne, lecz może się to 

zmienić. Następnie wspomniał o stracie szpitala, która wyniosła za 2018: 700.000 zł, za 2019 

nastąpiło pogorszenie wyników o 945.000 zł, czyli strata wyniosła 1.645.000,00 zł. Pierwsze 

półrocze tego roku to kwota 1.510.000,00 zł a za 10 miesięcy kwota straty wynosi 2.450.000,00 

zł. Ponadto dodał, że szpital nie pracował w całym okresie ubiegłego roku i zaliczki wypłacane 

przez NFZ, fundusz chce w tej chwili odebrać szpitalowi, lub trzeba będzie otrzymane zaliczki 

odpracować. Decyzje takie mogą być dramatyczne dla szpitala i mogą skutkować stratą na 

koniec roku w granicach 2.800.000,00 zł, a nawet 3mln zł.  Następnie wspomniał o wynikach 

spółki informując, że zobowiązanie wymagalne są wypłacalne jednak ta sytuacja może się 

skończyć i szpital może popaść w spiralę zadłużenia u dostawców. Zwrócił uwagę, że kapitał 

rezerwowy na koniec ubiegłego roku wynosił 637 tyś zł. Dodał, że w chwili obecnej stan jest 

taki, że kapitał zakładowy, czyli wpłaty akcjonariuszy wynoszą 5.906.000,00 zł niestety kapitał 

rezerwowy został już rozliczony na pokrycie strat i porównując z tą prawie 2,900.000,00 stratą 

trudną do oszacowania ze względu na rozliczenia z NFZ, strata za 10 miesięcy może wynieść 

5.256.000,00 zł. W dalszej części wspomniał, że kodeks spółek handlowych mówi, że jeżeli 

suma kapitału zapasowego, rezerwowego i połowy kapitału podstawowego jest mniejsza od 

wysokości straty a taka sytuacja występowała na koniec tego roku to zarząd spółki ma 

obowiązek powiadomić o tym właścicieli, nierealizowanie tego wymogu jest łamaniem zapisu 

ustawy. W swoim wystąpieniu poinformował zebranych o trudnościach kadrowych, jeśli 

chodzi o personel lekarski. Poinformował radnych o trwającym przekształceniu spółki akcyjnej 

prowadzącej szpital w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedstawił informację na 

temat udziału szpitala w procesie szczepień przeciwko covid-19 i dystrybucji szczepionek. 

Prezes zapoznał radnych z realizowanymi projektami tj. budową instalacji tlenowej, 

przebudową pracowni endoskopowej, budową sterylizatorni i planowanymi zakupami sprzętu 

medycznego. Prezes Mirosław Wójciak udzielił informacji o zakończeniu działalności szpitala 

w trybie szpitala” covidowego” i zapoznał zebranych z aktualną informacją dotyczącą 

funkcjonowania oddziałów szpitalnych: chirurgii, chirurgii ogólnej, ginekologii i poradni 

ginekologiczno- położniczej. Ponadto poinformował, że uruchomienie pozostałych oddziałów 

będzie uzależnione od pozyskania kadry lekarskiej. Sugerował radnym, że zasadne byłoby 

większe zaangażowanie akcjonariuszy mniejszościowych spółki. Powiedział także, że na 

chwilę obecną szpital potrzebuje około 3.500.000,00 zł, które powinny trafić w formie 

podniesienia kapitału   

 

 Radny Adam Maciąg zapytał o ilość lekarzy pracujących obecnie w szpitalu.  

 

 Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Mirosław Wójciak powiedział, że 

chwilę obecną trwają rozmowy i nie jest stanie powiedzieć ilu będzie zatrudnionych lekarzy.  
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 Radna Lucyna zadała pytania czy można było zapobiec uruchomieniu szpitala 

covidowego oraz czy zapewniana jest nocna, świąteczna opieka zdrowotna i czy sprzęt 

zakupiony/ przekazany przez Burmistrza w latach poprzednich jest dobrze wykorzystywany. 

 

 Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Mirosław Wójciak w odpowiedzi 

powiedział, że decyzji Wojewody Opolskiego nie dało się zakwestionować. Nocna  

i świąteczna opieka zdrowotna funkcjonuje, a sprzęt otrzymany od Burmistrza jest przydatny.   

 

 Radny Antonii Sobiegraj zapytał Pana Prezesa czy zetknął się z przypadkiem, że zgłosił 

się do szpitala lekarz za wschodniej granicy.  

 

  Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Mirosław Wójciak powiedział, że na 

dzień dzisiejszy regulacje prawne nie pozwalają na zatrudnienia takich lekarzy i do dnia 

dzisiejszego nikt taki się nie zgłosił.  

 

 Radny Adam Maciąg wyraził zaniepokojenie sytuacją finansową szpitala i wspomniał, 

że od blisko dwóch lat ostrzegał przed takimi problemami. Następnie powiedział, że sytuacja 

naszej najważniejszej jednostki, czyli szpitala jest krytyczna. Wspomniał, że zarząd szpitala nie 

wykonał zobowiązań wynikających z kodeksu spółek handlowych, że finanse szpitala są  

w stanie najwyższego zagrożenia co będzie odbijało się na naszym budżecie. 

  

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz odnosząc się do wypowiedzi Radnego Adama 

Maciąga powiedział, że w ciągu ostatnich dwóch kadencji przekazano szpitalowi znaczące 

środki czy to formie podniesienia kapitału czy też w formie remontów, inwestycji i nakładów 

rzeczowych. Na koniec podziękował Prezesowi Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A  

i zadeklarował wsparcie Zarządu Powiatu i wszystkich Radnych w jego działaniach.  

 

 Następnie odbyła się dyskusja z udziałem radnego Adama Maciąga, radnej Lucyny 

Medyk oraz Starosty Namysłowskiego, któremu zarzucono uchylanie się od odpowiedzialności 

za szpital. 

 

 Radny Roman Półrolniczak skierował prośbę do Radnych, aby wspomóc Prezesa 

Szpitala w prowadzeniu tej placówki.  

 

   

Ad 8) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta zapytał, czy są jakieś interpelacje 

i zapytania radnych.  

 

 Interpelacji i zapytań radnych nie było.  

 

 

Ad 9) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta zapytał, czy są jakieś wnioski lub 

sprawy różne.   

 

 Radna Lucyna Medyk zadała pytanie czy w kolejnym numerze gazety „Nasz Powiat 

Namysłowski” może znaleźć się informacja na temat funkcjonowania naszego szpitala. 

 

 

Ad 10) 

 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że wpłynęły dwa sprawozdania Komisji 

Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli: pierwsza dot. analizy sprawozdania Zarządu Powiatu 

z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku oraz kontroli prawidłowości realizacji wydatków 

na projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka” za I-II kwartał 2020 roku – załącznik nr 35  
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do protokołu. Druga kontrola dot. wydatkowania środków na funkcjonowanie Dziennego 

Domu pobytu dla osób starszych Senior + za I- III kwartał 2020 roku – załącznik nr 36 do 

protokołu. Ponadto poinformował, że wpłynęło pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Opolu w sprawie objęcia szczególnym nadzorem miejsc gospodarowania 

odpadami w celu ograniczenia zjawiska porzucania odpadów oraz występowania pożarów - 

załącznik nr 37 do protokołu.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 

prawdopodobnie 27 stycznia 2021 r. 

 

 Radna Lucyna Medyk skierowała prośbę, aby do Pana Andrzeja Buły Marszałka 

Województwa Opolskiego wystosować pismo z podziękowaniem za udzielenie wsparcia  

w sektorze namysłowskiej edukacji i zdrowia. 

 

 

 Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak odpowiadając powiedział, że rozmawiał 

telefonicznie z Panem Antonim Konopką, który jest Członkiem Zarządu Województwa 

Opolskiego i składał mu podziękowanie za okazaną pomoc finansową dla Powiatu 

Namysłowskiemu. Jednocześnie poinformował, że Zarząd Powiatu Namysłowskiego 

wystosuje pismo w imieniu Rady Powiatu Namysłowskiego do Zarządu Województwa 

Opolskiego dziękujące za okazaną pomoc.  

 

 

Ad 11) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta złożył życzenia Noworoczne i wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknął XXIII posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 

  

 

XXIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1628. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Michta 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Michta 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Marta Adamiec……………… 


