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PROTOKÓŁ NR XXIV/2021 

Z XXIV SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 12 LUTEGO 2021 R. 

 

*  *  * 

 

Obrady XXIV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1101. 

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. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o zawartych umowach z Opolskim 

Oddziałem Wojewódzkim NFZ na rok 2021. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata     2021-

2029, 

b) zmiany uchwały Nr XXIII/174/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok, 

c) zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków  

w 2021 roku, 

d) wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Namysłów 

darowizny nieruchomości położonych w Kamiennej, 

e) zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym 

Powiatu Namysłowskiego, 

f) przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie 

Namysłowskim na lata 2021-2023”, 

g) rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Namysłowskiego. 

7. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku w 2020 roku. 

8. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie za 

2020 rok.  

9. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena sytuacji 

kryminalno - porządkowej na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2020 r.  

10. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarowaniem 

powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu 

Namysłowskiego za rok 2020. 

11. Sprawozdanie z Komisji Obszarów Wiejskich Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku za 2020 rok.   

12. Sprawozdanie z Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za 2020 rok. 

13. Sprawozdanie z Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu za 2020 rok. 

14. Sprawozdanie z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok. 

15. Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.  

16. Interpelacje i zapytania radnych.  
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17. Wnioski i sprawy różne. 

18. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

19. Zakończenie sesji. 

 

 

Otwarcia XXIV 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, Sekretarza Powiatu Namysłowskiego Sławomira Hinborcha, radnych Powiatu 

Namysłowskiego, pana Mirosława Wójciaka Prezesa Zarządu Spółki Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o, radcę prawnego Wojciecha Kucyperę, oraz wszystkie inne osoby, Pana 

Wojciecha Próchnickiego i osoby oglądające 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 odczytał porządek sesji, następnie 

zapytał, czy są pytania lub uwagi do programu sesji.  

 

Uwag i propozycji zmian nie było. 

 

 Radna Lucyna Medyk w imieniu radnych i swoim złożyła gratulacje Radnemu Adamowi 

Maciągowi, w związku z przyznanym tytułem zasłużonego obywatela Namysłowa na sesji Rady 

Miejskiej. Przewodniczący Rady Powiatu złożył również gratulację Panu Radnemu podkreślając 

jego zasługi dla lokalnej społeczności. 

 

 

Ad 3) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta powiedział, że do projektu protokołu 

wpłynęła jedna uwaga, którą zgłosił Radny Antoni Sobiegraj. Uwaga dotyczyła braku zapisu na 

temat budowy progu zwalniającego przy ulicy Kolejowej w Domaszowicach.                         

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że słowa Radnego Antoniego Sobiegraja zostaną 

zapisane z autotranskrypcji i umieszczone w protokole. Radny Antoni Sobiegraj odniósł się do 

wypowiedzi Przewodniczącego Rady i poinformował, że wniósł dwie uwagi a nie tylko tą jedną. 

W związku z zaistniałymi uwagami Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował zmianę 

porządku obrad w takim sposób, aby punkt przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji przenieść na 

koniec sesji w celu wyjaśnienia wątpliwości, które zaistniały.  Następnie Radny Adam Maciąg 

poinformował, że również wniósł dwie uwagi do protokołu. Pierwsza dotyczyła zbyt krótkiego 

opisu sytuacji szpitala, a druga dotyczyła naruszenia przez poprzedniego prezesa kodeksu spółek 

handlowych w kwestii dotyczącej finansów szpitala. Ponadto Radny Adam Maciąg zwrócił 

uwagę na brak zapisu dotyczącego niesprawiedliwego podziału dla samorządów pieniędzy 

rządowych. 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu komisji 

wspominał, aby zgłaszane uwagi były konkretne. Dodał, że osobiście był za wprowadzeniem 

zmian w pisaniu protokołu, ponieważ aktualnie wszystko jest zapisane na nośniku 

elektronicznym i publikowane na stronie BIP, co można w każdej chwili odsłuchać. Ponadto 

zaprzeczył zarzutom o manipulację czy nawet fałszowanie treści protokołu.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta ogłosił 5 minutową przerwę. 

Po przerwie stan radnych 16. 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że punkt dotyczący przyjęcia 

protokołu z poprzedniej sesji zostanie przesunięty na koniec porządku obrad, w związku 
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z potrzebą naniesienia konkretnych zapisów w protokole sugerowanych przez radnych Adama 

Maciąga i Antoniego Sobiegraja. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę. 

 

Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty 13 głosami za i 3 przeciw. Imienny 

protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przyjęty po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Przedstawienie porządku obrad. 

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

4.Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o zawartych umowach z Opolskim                                              

Oddziałem Wojewódzkim NFZ na rok 2021. 

5.Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata     2021-

2029, 

b) zmiany uchwały Nr XXIII/174/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok, 

zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków  

w 2021 roku, 

c) wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Namysłów 

darowizny nieruchomości położonych w Kamiennej, 

d) zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym 

Powiatu Namysłowskiego, 

e) przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim 

na lata 2021-2023”, 

f) rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Namysłowskiego. 

6.Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

   i Porządku w 2020 roku. 

7.Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie  

   za 2020 rok.  

8.Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena                

sytuacji kryminalno - porządkowej na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2020 r.  

9.Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarowaniem                             

powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu Namysłowskiego 

za rok 2020. 

10.Sprawozdanie z Komisji Obszarów Wiejskich Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

     i Porządku za 2020 rok.   

11.Sprawozdanie z Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za 2020 rok. 

12.Sprawozdanie z Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu za 2020 rok. 

13.Sprawozdanie z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok. 

14.Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.  

15.Interpelacje i zapytania radnych.  

16.Wnioski i sprawy różne. 

17.Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

18.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

19.Zakończenie sesji. 
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Ad 3) 

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 5 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 Staroście 

Namysłowskiemu. 

 

Radny Zenon Kotarski zapytał o firmę Vianko, a mianowicie czy kary umowne, które 

zostały naliczone dla firmy zostały już wpłacone. Po drugie poprosił o informacje czy któraś  

z dróg powiatowych była nieprzejezdna podczas ostatnich opadów śniegu oraz zapytał kto 

odpowiada za odśnieżanie chodnika prowadzącego do szkoły w Domaszowicach.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz odnosząc się do pytań Radnego, powiedział, że 

firma Vianko na dzień dzisiejszy nie dokonała żadnej wpłaty, ponieważ złożyła odwołanie od 

odstąpienia od umowy. W temacie chodnika Starosta powiedział, że przekaże uwagę do wydziału 

dróg, aby zorientowali się w sprawie i w razie konieczności zgłosili jego odśnieżenie. Jeśli chodzi  

o odśnieżanie dróg powiatowych Starosta poinformował Radnego, że nie było żadnych sytuacji 

dotyczących trudności z wyjazdem z jakiejś miejscowości. 

 

Radny Antoni Sobiegraj zapytał o informację Urzędu Gminy Domaszowice  

dot. przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Starosta odpowiedział, że szczegółów nie pamięta, ale poinformował, że głownie chodzi 

o zmianę miejscowego planu gminy. Dodał, że jako organ możemy wznieść uwagi do wniosku, 

więc za każdym razem zostajemy o tym informowani.   

 

 Innych pytań nie było. Informacja została przyjęta przez radnych.  

 

   

Ad 4) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił Prezesa Mirosława Wójciaka  

o zabranie głosu w sprawie zawartych umów z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na rok 

2021, który stanowi – załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o Mirosław Wójciak przedstawił  

w krótki sposób aktualną sytuację szpitala. Powiedział, że plan finansowy Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia na rok 2020 opiewał na kwotę ponad 21 000 000 złotych. Dodał, że 

porównując z pierwszym półroczem 2021 roku kwota kontraktu jest identyczna jak w pierwszym 

półroczu 2020. Poinformował, że z planu sieci podstawowego systemu szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wyłączony został oddział pediatrii co spowodowało 

pomniejszenie kwoty do 10 560 000 złotych. Zaznaczył, że różnica to zadanie zrekompensowała 

kwotą 73 000 złotych wliczoną do ryczałtu za gotowość tzw. łóżek covidowych.  Powiedział, że 

szpital w miesiącu styczniu zrealizował całkowity kontrakt na 55,4% co według niego stanowi 

dobry wynik. Zapoznał Radnych z aktualną informacją dotyczącą funkcjonowania oddziałów 

szpitalnych: wewnętrznego, chirurgii i ginekologii oraz powiedział o inwestycjach jakie są 

obecnie realizowane tj. budowa instalacji tlenowej. Ponadto podziękował Radzie Gminy oraz 

Burmistrzowi Namysłowa za zwiększenie kapitału zakładowego. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jakieś pytania do Pana Prezesa. 
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Radna Lucyna Medyk zadała pytanie czy funkcjonuje poradnia diabetologiczna.  

 

 Prezes Mirosław Wójciak poinformował, że poradnia funkcjonuje bez zmian. 

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz zapytał Prezesa Mirosława Wójciaka o stan 

płynności finansowej szpitala na dzień dzisiejszy.  

 

Prezes Mirosław Wójciak powiedział, że na chwilę obecną nie mamy żadnych 

zobowiązań wymagalnych i że wszystkie płatności idą na bieżąco. Nadmienił, że sytuacja może 

ulec zmianie, gdy NFZ zacznie rozliczać ryczałt. 

 

 Innych pytań nie było. Informacja została przyjęta przez radnych.  

 

Ad 5a) 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu – 

załącznik nr 5 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. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie.  

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIV/182/2021 

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

załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

Ad 5b) 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/174/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok– 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 opinię. 

 

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 zmiany uchwały nr XXIII/174/2020 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 

2021 rok została podjęta jednogłośnie za przy i nadano jej numer XXIV/183/2021 – załącznik 

nr 9 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 10 

do protokołu. 
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Ad 5c) 

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

uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów                

i wydatków w 2021 roku – załącznik nr 11 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. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie.  

 

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

dochodów i wydatków w 2021 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej                               

numer XXIV/184/2021 – załącznik nr 12 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 

Ad 5d) 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz 

Gminy Namysłów darowizny nieruchomości położonych w Kamiennej – załącznik nr 14 do 

protokołu.  

 

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

poprosił o przedstawienie opinii Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

oraz Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska Bezpieczeństwa i Porządku.  
 

Przewodniczący Komisji Wspólnych Pan Piotr Lechowicz poinformował, że opinia obu 

Komisji jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie.  

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na 

rzecz Gminy Namysłów darowizny nieruchomości położonych w Kamiennej została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer XXIV/185/2021 – załącznik nr 15 do protokołu. Imienny 

protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad 5e) 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały na XIII/117/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym 

Powiatu Namysłowskiego– 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. 
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Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu                      

Piotr Lechowicz poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały na XIII/117/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym 

Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIV/186/2021 – 

załącznik nr 18 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi 

załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

Ad 5f) 

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

uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej                    

w Powiecie Namysłowskim na lata 2021-2023” – załącznik nr 20 do protokołu.  

 

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

o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

Przewodniczący Komisji Wspólnych Pan Piotr Lechowicz poinformował, że opinia 

Komisji jest pozytywna.  

 

   Uchwała w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej       

w Powiecie Namysłowskim na lata 2021-2023” została podjęta jednogłośnie i nadano jej       

numer XXIV/187/2021 – załącznik nr 21 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad 5g) 

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

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Namysłowskiego – załącznik 

nr 23 do protokołu.  

 

Radny Adam Maciąg powiedział, że według jego oceny Starosta Namysłowski jako 

osoba publiczna powinien udzielić odpowiedzi, na skargę która została na niego złożona. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił o przedstawienie opinii Komisji 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku oraz Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Wspólnych Pan Piotr Lechowicz poinformował, że opinia 

wszystkich Komisji są pozytywne. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie.  

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Namysłowskiego 

została podjęta 13 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych, 1 wstrzymującym i nadano jej numer 

XXIV/188/2021 – załącznik nr 24 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Ad 6) 

Przewodniczący Rady Powiaty Andrzej Michta zapytał, czy są pytania do sprawozdania 

Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku – 

załącznik nr 26 do protokołu.  
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W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  

o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrona Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

Przewodniczący Komisji Wspólnych Pan Piotr Lechowicz poinformował, że opinia 

Komisji jest pozytywna. 

 

Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku w 2020 roku zostało przyjęte bez uwag. 

 

 

Ad 7) 

Przewodniczący Rady Powiaty Andrzej Michta zapytał, czy są pytania do sprawozdania 

z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie za rok 2020 – 

załącznik nr 27 do protokołu. 

 

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

o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

Przewodniczący Komisji Wspólnych Pan Piotr Lechowicz poinformował, że opinia 

Komisji jest pozytywna. 

 

Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Namysłowie za 

rok 2020 zostało przyjęte bez uwag. 

 

 

Ad 8) 

Przewodniczący Rady Powiaty Andrzej Michta zapytał, czy są pytania do sprawozdania 

z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena sytuacji kryminalno 

– porządkowej na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2020r – załącznik nr 28 do protokołu. 

 

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

o przedstawienie opinii Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku. 

 

Przewodniczący Komisji Wspólnych Pan Piotr Lechowicz poinformował, że opinia 

Komisji jest pozytywna. 

 

Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena 

sytuacji kryminalno – porządkowej na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2020 roku zostało 

przyjęte bez uwag. 

 

 

Ad 9) 

Przewodniczący Rady Powiaty Andrzej Michta zapytał, czy są pytania do sprawozdania 

z wykonania zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarowaniem powiatowym 

zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu Namysłowskiego za rok 2020 

– załącznik nr 29 do protokołu. 

 

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

o przedstawienie opinii Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa       

i Porządku. 

 

Przewodniczący Komisji Wspólnych Pan Piotr Lechowicz poinformował, że opinia 

Komisji jest pozytywna. 
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Sprawozdanie z działalności z wykonania zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz 

gospodarowaniem powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu 

Namysłowskiego za rok 2020 zostało przyjęte bez uwag. 

 

 

Ad 10) 

Przewodniczący Rady Powiaty Andrzej Michta zapytał, czy są pytania do sprawozdania 

z Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku za rok 

2020 – załącznik nr 30 do protokołu. 

 

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

o przedstawienie opinii Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa           

i Porządku. 

 

Przewodniczący Komisji Wspólnych Pan Piotr Lechowicz poinformował, że opinia 

Komisji jest pozytywna. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020 zostało przyjęte bez uwag. 

 

 

Ad 11) 

Przewodniczący Rady Powiaty Andrzej Michta zapytał, czy są pytania do sprawozdania 

z Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za 2020 rok – załącznik nr 31 

do protokołu. 

 

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

o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

Przewodniczący Komisji Wspólnych Pan Piotr Lechowicz poinformował, że opinia 

Komisji jest pozytywna. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

za rok 2020 zostało przyjęte bez uwag. 

 

 

Ad 12) 

Przewodniczący Rady Powiaty Andrzej Michta zapytał, czy są pytania do sprawozdania 

z Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu za 2020 rok – załącznik nr 

32 do protokołu. 

 

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

o przedstawienie opinii Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu                        

za 2020 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Wspólnych Pan Piotr Lechowicz poinformował, że opinia 

Komisji jest pozytywna. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 

Powiatu za 2020 rok zostało przyjęte bez uwag. 

 

 

Ad 13) 

Przewodniczący Rady Powiaty Andrzej Michta zapytał, czy są pytania do sprawozdania 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok – załącznik nr 33 do protokołu. 
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W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił                                   

o przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Wspólnych Pan Piotr Lechowicz poinformował, że opinia 

Komisji jest pozytywna. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok zostało 

przyjęte bez uwag. 

 

 

Ad 14) 

Przewodniczący Rady Powiaty Andrzej Michta zapytał, czy są pytania do sprawozdania 

z Komisji Rewizyjnej za 2020 rok – załącznik nr 34 do protokołu. 

 

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

o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Wspólnych Pan Piotr Lechowicz poinformował, że opinia 

Komisji jest pozytywna. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok zostało przyjęte bez uwag. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta ogłosił 20 minutową przerwę.  

Po przerwie stan radnych 15. (salę opuścił radny Roman Półrolniczak) 

 

 

Ad 15) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta zapytał, czy są jakieś interpelacje  

i zapytania radnych.  

 

 Radna Lucyna Medyk złożyła zapytanie - interpelację do Starosty Namysłowskiego 

Konrada Gęsiarza w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych i ścieżek rowerowych, 

które następnie odczytała.  

.  

Radny Zenon Kotarski zadał pytanie do Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza    

czy będą czyszczone przepusty we wsi Strzelce. 

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz odpowiedział Radnemu, że po zimie będzie 

zrobiony objazd dróg i jeżeli będzie potrzeba to zostaną te przepusty udrożnione. Ponadto 

Starosta odniósł się do zapytania Radnej i powiedział, że szczegółową odpowiedź udzieli na 

piśmie. Następnie poruszył kwestię zimowego utrzymania dróg.  

 

Radny Roman Letki zapytał Starostę Namysłowskiego Konrada Gęsiarza o sprzęt, 

którym dysponuje firma odpowiadająca za zimowe utrzymanie dróg oraz zapytał o wysokość 

naliczonej kary firmie za niewywiązywanie się z zadań wynikających z umowy.  

 

Ponadto dopytał, czy zadania, które nie zostały wykonane przez tę firmę będą realizowane w 

pierwszej kolejności w 2021 roku. 

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz odpowiadając powiedział, że jest pięć 

pługopiaskarek, które obsługują nasz powiat. W temacie firmy obsługującej bieżące utrzymanie 

dróg starosta powiedział, że wszystkie prace, które nie zostały wykonane przez firmę będą 

zrobione w bieżącym roku. Następnie podał, że kara na firmę została naliczona w kwocie  

19.166 złotych. 
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 Sesję opuścił Radny Mariusz Jabłoński i Radny Roman Letki. (stan radnych 13) 

 

 

Ad 16) 

 Wicestarosta Tomasz Wiciak przedstawił informacje dotyczącą szczepień nauczycieli  

w szkołach ponadpodstawowych oraz zapoznał radnych z obecną sytuacją bezrobocia  

w powiecie namysłowskim. 

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz odniósł się do pytań Posła Ryszarda 

Wilczyńskiego i następnie zapoznał radnych z udzielonymi odpowiedziami. Ponadto zwrócił się 

z prośbą o niebudowanie złej opinii wokół szpitala, albowiem nie służy to przy trwających 

rozmowach z nowymi lekarzami.  

 

Radny Adam Maciąg wyraził zaniepokojenie sytuacją szpitala. Poruszył temat wysokości 

straty w szpitalu jak i złego zarządzania spółką.    

 

Pan Wojciech Próchnicki odniósł się do zarzutów Radnego Adama Maciąga   

w stosunku do jego osoby. Wymienił rzeczy, które udało mu się pozyskać dla szpitala, a były to 

min. środki na remont oddziału wewnętrznego czy środki na zakup nowego respiratora.   

Wyjaśnił kwestię rozmów z lekarzami w sprawie przekształcenia szpitala w szpital covidowy, 

które nadzorował razem ze starostą. Następnie odniósł się do jego odwołania ze stanowiska. Na 

koniec podziękował załodze szpitala za wniesiony wkład w funkcjonowanie spółki oraz 

lekarzom i pielęgniarkom za pełnienie służby na oddziale covidowym. 

 

Dyskusja z udziałem radnego Adama Maciąga, Pana Wojciecha Próchnickiego, radnego 

Zbigniewa Bratosiewicza, radnej Lucyny Medyk w temacie złego zarządzania szpitalem przez 

Dyrektora Wojciecha Próchnickiego.   

 

Radna Lucyna Medyk powróciła do tematu z sesji z 30 grudnia, gdzie poprosiła starostę 

namysłowskiego o udzielenie odpowiedzi na pytania dot. nieuwzględnienia jej propozycji do 

projektu budżetu na 2021 rok.  Powiedziała, że otrzymana odpowiedź jest lekceważąca  

w związku z powyższym poinformowała, że ponownie złożyła wniosek o udzielenie odpowiedzi 

na pytania, które złożyła na sesji w dniu 30 grudnia.  

 

Dyskusja Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza z udziałem radnego Adama 

Maciąga, który zarzucił doprowadzenia szpitala do złego stanu finansowego. 

 

Sekretarz Sławomir Himborch odniósł się do formy pisania protokołu i poprosił radnych 

o wyrozumiałość w tej kwestii.  

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak poinformował, że Zarząd Powiatu wystosował 

podziękowanie Marszałkowi, Zarządowi Województwa Opolskiego i Radnym Sejmiku 

Województwa za udzielone wsparcie dla nauczycieli z terenu powiatu namysłowskiego. 

 

 

Ad 17) 

 Przewodniczący Rady Powiaty Andrzej Michta poinformował, że wpłynęły następujące 

informacje: 

 

− zawiadomienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o toczącym się 

postępowaniu nadzorczym w sprawie uchwały zarządu Powiaty Namysłowskiego w 

sprawie udzielania poręczenia krótkoterminowego – załącznik nr 35 do protokołu, 

− informacja Urzędu Skarbowego w Namysłowie dotyczące oświadczenia 

majątkowego Pani Iwony Kamińskiej – załącznik nr 36 do protokołu, 
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− uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 grudnia 

2020 roku w sprawie uchwały zarządu Powiatu Namysłowskiego w sprawie 

udzielenia poręczenia krótkoterminowego – załącznik nr 37 do protokołu, 

− opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotycząca możliwości 

finansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej – załącznik nr 38 do 

protokołu, 

− opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotycząca prawidłowości 

planowanej kwoty długu – załącznik nr 39 do protokołu, 

− petycja dotycząca remontu drogi ulicy Strzeleckiej w Domaszowicach – załącznik 

nr 40 do protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta powiedział, że powyższe informacje 

zostały przesłane drogą elektroniczną i zostały umieszczone na platformie esesja oraz 

przypomniał o obowiązku złożeniu oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia 2021 roku.  

Poinformował, że kolejna sesja odbędzie się w ostatnią środę miesiąca tj. 31 marca 2021 roku. 

 

Ad18) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta zacytował fragment rozdziału „Brudy 

Polityki” z książki Marka Jefermienki „Proszę o głos” – „Polityka to nic innego, jak gra o władzę. 

Właściwie to wyścig po władzę bowiem gra charakteryzuje się, jakimiś regułami, które są stałe 

i rzetelnie przestrzegane. Taką grą są szachy czy brydż. Oczywiście w towarzystwie, gdzie nie 

ma oszustów. W polityce jedną z reguł jest także oszukiwanie, oszukuje się wyborców po 

to, żeby oddali na obiecującego coś polityka głos. Oszukuje się, obiecując komuś poparcie, po 

to, by go haniebnie zdradzić, kiedy tylko będzie taka potrzeba.” Następnie Przewodniczący 

powiedział: wierzę jednak, że zdarzają się wyjątki, że zdarzają się politycy i jest polityka, w której 

chodzi o dobro wspólne, o więcej wolności, o lepszą gospodarkę, lepsze prawo.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta po wprowadzeniu poprawek do protokołu 

z XXIII sesji z dnia 30 grudnia 2020 roku Rady Powiaty Namysłowskiego poddał go pod 

głosowanie.  

 

 Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. został 

przyjęty 11 głosami za i 2 przeciwnymi – protokół głosowania stanowi załącznik nr 41 do 

protokołu.  

 

Ad19) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął XXIV posiedzenie sesji Rady Powiatu Namysłowskiego o godzinie 1453.  

  

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Michta 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Michta 

Protokół sporządziła: ……………… 


