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PROTOKÓŁ NR XXV/2021 

Z XXV SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 05 MARCA 2021 R. 

 

*  *  * 

 

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

Miejscem posiedzenia była duża Sala narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie,  

ul. Stanisława Dubois 3.  
 

 

Sesja odbyła się z następującym porządkiem: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie sytuacji w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o w związku  

    z rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządy Pana Mirosława Wójciaka – dyskusja. 

3. Sprawy różne i wolne wnioski. 

4. Zakończenie sesji. 

 

 

 

Otwarcia XXV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

Powiatu Andrzej Michta. Na wstępie przywitał Posła na Sejm RP Ryszarda Wilczyńskiego, 

Starostę Namysłowskiego Konrada Gęsiarza, Wicestarostę Namysłowskiego Tomasza Wiciaka, 

Skarbnik Powiatu Namysłowskiego Katarzynę Parzonkę, Sekretarza Powiatu Namysłowskiego 

Sławomira Hinborcha, radnych Powiatu Namysłowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej Jacka Ochędzana, radnego miejskiego Marcina Bilińskiego, przedstawiciela mediów, 

radcę prawnego Wojciecha Kucyperę oraz wszystkie inne osoby, które oglądają sesję przez 

internet.  

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta na podstawie listy obecności, stanowiącej 

załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 17 radnych), następnie 

odczytał porządek obrad i zapytał, czy są uwagi do przedstawionego programu. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie ma uwag do przedstawionego porządku 

obrad, jednakże skierował pytanie do Przewodniczący Rady Powiatu czy Pan Mirosław Wójciak 

został zaproszony na sesję.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta powiedział, że osobiście nie zapraszał 

Prezesa Mirosława Wójciaka, ale ma wiedzę, że Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz rozmawiał 

z Prezesem, w wyniku której rozmowy został poinformowany, że w tym wyznaczonym dniu nie 

dysponuje wolnym czasem.  

 

Następnie odbyła się dyskusja z udziałem Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza, 

radnego Krzysztofa Szyndlarewicza w sprawie nieobecności Prezesa Szpitala Mirosława 

Wójciaka na sesji. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zawnioskował o ogłoszenie piętnastominutowej przerwy 

w celu skontaktowania się z Prezesem Szpitala i zaproszeniem go do udziału w sesji.   

 

Radny Adam Maciąg poparł prośbę Radnego Krzysztofa Szyndlarewicza o ogłoszenie 

przerwy w sesji celem zaproszenia Pana Mirosława Wójciaka. 
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Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu  

z pytaniem czy biuro rady poinformowało spółkę szpitala o posiedzeniu sesji Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta potwierdził wysłanie informacji o zwołanej 

sesji.  

W związku z powyższą informacją Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz zwrócił się  

z prośbą o kontynuowanie sesji z porządkiem obrad takim jakim został złożony bądź dokonania 

jego zmiany.  

 

Następnie odbyła się dyskusja z udziałem radnego Krzysztofa Szyndlarewicza, Starosty 

Namysłowskiego Konrada Gęsiarza, radnego Zbigniewa Bratosiewicza w sprawie przybycia 

Prezesa Mirosława Wójciaka na sesję w celu przedstawienia sytuacji w Namysłowskim Centrum 

Zdrowia. 

 

Poseł na Sejm RP Ryszard Wilczyński zarzucił złą organizację sesji, w wyniku której nie 

pojawił się Prezes Mirosław Wójciak. Następnie odniósł się do polityki prowadzonej przez 

Starostę oraz poruszył kwestię aneksu do kontraktu byłego Prezesa NCZ SA Pana Krzysztofa 

Kuchczyńskiego. 

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz odniósł się do wypowiedzi Posła Ryszarda 

Wilczyńskiego w sprawie nieobecności Prezesa szpitala na sesji. Następnie złożył wniosek 

formalny o zamknięcie dyskusji i poprosił o trzymanie się porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta podkreślił, że ogłoszenie przerwy jest 

wyłącznie kompetencją Przewodniczącego Rady i zarządził 15 minutową przerwę w obradach 

sesji.  

 

Po przerwie stan radnych 16. Salę narad opuścił radny Krzysztof Żołnowski.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poinformował wszystkich obecnych,  

że Pan Mirosław Wójciak przybędzie na sesję. Następnie przeszedł do przyjęcia porządku obrad.  

 

Porządek obrad został przyjęty.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz oraz radna Lucyna Medyk zwrócili się do 

Przewodniczącego Rady Andrzeja Michty o zdyscyplinowanie radnego Andrzeja Zielonki  

i radnego Zbigniewa Bratosiewicza, ponieważ obrażają przedstawicieli opozycji i mediów. 

 

Ad 2) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta zwrócił się do radnych o zachowanie 

powagi, powstrzymanie się od wszelkich ataków personalnych tak aby sesja przebiegała 

spokojnie. Następnie przeszedł do punktu, dotyczącego przedstawienia sytuacji w Namysłowskim 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o w związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu Pana Mirosława 

Wójciaka- dyskusja. 

 

 Radna Lucyna Medyk wymieniała powody zwołania sesji, na które składa się wynoszący  

5 mln dług szpitala, brak kadry lekarskiej oraz rezygnacja Prezesa szpitala.   

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz odniósł się do wypowiedzi radnej Lucyny Medyk  

i poprosił, aby nie wprowadzała mieszkańców w błąd, bowiem szpital na dzień dzisiejszy nie 

posiada 5 mln długu - nie ma w ogóle długu.  
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Następnie dodał, aby precyzyjnie przedstawiać sytuacje szpitala, ponieważ mówienie nie 

prawdy nie pomaga podczas pozyskiwania nowej kadry medycznej. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zadał pytanie Staroście Namysłowskiemu o przyczyny 

odwołania Krzysztofa Kuchczyńskiego z funkcji Prezesa szpitala    

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że na decyzje o odwołaniu Prezesa 

Krzysztofa Kuchczyńskiego wpłynęła sytuacja dotycząca reorganizacji szpitala w szpital 

covidowy jak również sugestie radnych opozycyjnych, na poprzednich sesjach o dokonanie zmian 

w szpitalu 

 

Radny Adam Maciąg zwrócił się do Prezesa Mirosława Wójciaka, aby powiedział  

o przyczynach swojej rezygnacji i o sytuacji jaka jest w szpitalu. 

 

Prezes Mirosław Wójciak odniósł się do pytań radnego Adama Maciąga i powiedział,  

że główną przyczyną jego odejścia jest jego zdrowie. Drugą przyczyną było otrzymanie w styczniu 

decyzji o emeryturze i trzecim merytorycznym powodem był brak zaufania do Rady Nadzorczej. 

Przytoczył tu sprawę wypłaty zaległych pieniędzy oraz udzielenia odpowiedzi na wniosek  

o udostępnienie informacji publicznej. Ponadto poprosił o niekomentowanie decyzji  

dot. rezygnacji. Następnie przedstawił, obecną sytuację w szpitalu. Określił ilość lekarzy na 

oddziale chirurgii, urologii, pediatrii, położnictwie i internie oraz poinformował o zwiększeniu 

kontraktu o 10% w porównaniu do miesiąca stycznia. Nadmienił, że koszty nie są współmierne  

do przychodów w związku z niewykonywanym jeszcze w 100% kontrakcie.  

 

Starosta Konrad Gęsiarz zapytał Prezesa Mirosława Wójciaka, żeby wyraził swoją opinię 

na temat trzymiesięcznej współpracy spółki z powiatem namysłowskim i innymi udziałowcami.  

 

Prezes Mirosław Wójciak w odpowiedzi odparł, że wielokrotnie spotykał się ze Starostą  

i pozostałymi wspólnikami, natomiast ze wszystkim wspólnikami spotkał się tylko na dwóch 

walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. W temacie formalnych rzeczy powiedział, że nie miał 

żadnych uwag. Wymienił punkty planu pracy, które dotyczyły podwyższenia kapitału 

zakładowego, wypełnienie warunku kodeksowego co do stosunku straty do kapitałów. 

Poinformował o systematycznych wpływach środków w związku z podwyższeniem kapitału, które 

całościowo będą wynosiły około miliona złotych. Prezes Mirosław Wójciak poinformował także  

o sposobie podniesieniu kapitału zakładowego spółki poprzez przekazanie budynku. Wspomniał 

również o toczącej się sprawie wypłaty dla byłego Prezesa Krzysztofa Kuchczyńskiego jak i zasad 

udzielania informacji publicznej.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał Prezesa Mirosława Wójciaka o sposób 

zatrudnienia jego osoby na stanowisko prezesa.  

 

Prezes Mirosław Wójciak powiedział, że na stanowisko prezesa został powołany uchwałą 

Rady Nadzorczej, natomiast o szczegółach i konkretnych sprawach rozmawiał ze Starostą 

Namysłowskim Konradem Gęsiarzem.  

 

Dyskusja radnego Krzysztofa Szyndlarewicza, Starosty Namysłowskiego Konrada 

Gęsiarza, radnego Adama Maciąga w temacie wpływu na wybór Prezesa szpitala i odwołania go 

z pełnionej funkcji. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zawnioskował o przerwę w związku z brakiem   

prowadzenia transmisji obrad.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta ogłosił 10 minutową przerwę, aczkolwiek 

wyjaśnił, że nie ma potrzeby przerywania sesji, ponieważ sesja jest nagrywana a później 

retransmitowana. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przypomniał punkt obrad i zwrócił się do 

radnych z prośbą o trzymanie się porządku obrad.  

Radny Adam Maciąg zawnioskował do Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza 

zastanowienie się nad dokonaniem zmiany składu rady nadzorczej szpitala, gdyż według jego 

oceny nie wypełnia prawidłowo swoich podstawowych funkcji.   

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz przypomniał treść punktu obrad następnie odniósł 

się do wypowiedzi radnego Adama Maciąga. Starosta przedstawił obecną sytuację szpitala, która 

wygląda tak, że z dniem 04 marca Pani Agnieszka Zagola została powołana na drugiego członka 

zarządu, a od dnia 13 marca będzie pełnić funkcję prezesa. Dodał również, że na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy przedstawi wniosek radnego Adama Maciąga by udziałowcy 

przemyśleli skład rady nadzorczej. Ponadto poinformował o prowadzonych rozmowach  

z lekarzami w celu uruchomienia oddziału urologicznego, a następnie położniczego.   

 

Radna Lucyna Medyk zapytała Prezesa Mirosława Wójciaka o możliwość przedstawienia 

zaniedbań poprzedników oraz udzielenia informacji czy zostało to wyprostowane.  

 

Prezes Mirosław Wójciak potwierdził, że takowe zaniedbania były i powiedział, że były 

przedstawione na zgromadzeniu wspólników. Dodał, że dotyczyły one kwestii organizacyjnej, 

medycznej i finansowej. Mirosław Wójciak odniósł się także do wypowiedzi Starosty 

Namysłowskiego Konrada Gęsiarza w temacie prowadzonych rozmów z lekarzami  

i pielęgniarkami. Podkreślił, że w stosunku do jego osoby zachował się źle, ponieważ pomimo 

pełnienia funkcji prezesa podejmował rozmowy z personelem szpitala bez jego udziału.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz odnosząc się do słów Prezesa Mirosława Wójciaka 

wyjaśnił, że spotkania, które odbyły się w siedzibie spółki zorganizowane były z inicjatywy 

pracowników, którzy chcieli dowiedzieć się jaka będzie sytuacja po odejściu Prezesa.  

Dodał, że na spotkaniach były omawiane tylko te sprawy, na które ma wpływ Powiat jako 

udziałowiec. 

 

Dyskusja Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza z udziałem Prezesa Mirosława 

Wójciaka dotycząca spotkań Starosty Namysłowskiego z personelem szpitala. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zawnioskował do Przewodniczącego Rady Powiatu, aby 

udzielił głosu Panu Marcinowi Bilińskiemu Radnemu Rady Miejskiej w temacie dot. 

przeprowadzonej kontroli w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta powiedział, że według jego oceny takie 

zagadnienie nie mieści się w punkcie 2 porządku obrad, a jedynie w pkt.3 sprawy różne i wolne 

wnioski.  

  

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz w związku z niewyrażeniem zgody na umożliwienie 

głosu Radnemu Marcinowi Bilińskiemu osobiście przedstawił wyniki kontroli. Powiedział,  

że przeprowadzona kontrola w Namysłowskim Centrum Zdrowia, wykazała kłamstwo Starosty 

Namysłowskiego Konrada Gęsiarza.  Radny Szyndlarewicz oznajmił, że przeprowadzona kontrola 

wykazała, podpisanie z Prezesem Krzysztofem Kuchczyńskim aneksu dającego mu gwarancję 

wypłaty odszkodowania w wysokości 11 665 złotych do osiągnięcia wieku emerytalnego. 

Poinformował, że aneks został podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Artura 

Masiowskiego wraz ze Starostą Namysłowskim Konradem Gęsiarzem i Wicestarostą 
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Namysłowskim Tomaszem Wiciakiem. Dodał, że zawarty dokument posiada zapis, z którego 

wynika, że gdy spółka nie będzie wypłacać odszkodowania to będzie wypłacał je powiat. Radny 

przedstawił dalsze poczynania w tej sprawie, które zakończyły się uchyleniem uchwały Zarządu 

Powiatu Namysłowskiego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Na koniec dodał,  

że sprawą w trybie pilnym powinna zająć się Komisja Rewizyjna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta ustosunkował się do wypowiedzi radnego 

zwracając uwagę, że udzielenie głosu radnemu Marcinowi Bilińskiemu po tak wyczerpującej 

wypowiedzi radnego Krzysztofa Szyndlarewicza nie jest już w zasadzie potrzebne.    

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa 

Szyndlarewicza i powiedział, że nieprawdą jest to co mówił o aneksie. Mianowicie wyjaśnił,  

że kwota wynagrodzenia dla byłego prezesa zawarta w w/w dokumencie zmniejsza a nie zwiększa 

uposażenie o jakie mógłby się starać przed sądem. Następnie przedstawił stanowisko  

dot. powstania takiego aneksu.   

 

Radny Miejski Marcin Biliński nawiązał do wypowiedzi radnego Krzysztofa 

Szyndlarewicza w sprawie podpisanego aneksu z Prezesem Krzysztofem Kuchczyńskim. 

Uzupełniając przytoczył zapisy zawartych dokumentów z Panem Krzysztofem Kuchczyńskim  

tj. porozumienia, oświadczenia, umowy i aneksu do umowy.  Następnie Radny Bilińśki odniósł 

się do sprawy poręczenia, gdzie przeczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.  

Dalej poinformował o złożonych zawiadomieniach do Prokuratury, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego i innych instytucji, gdyż jego zdaniem zostało popełnione przestępstwo.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz odniósł się do braku kontrasygnaty Pani Skarbnik 

uzasadniając to faktem obwarowania określonymi warunkami prawnymi.  

 

Poseł na Sejm RP Ryszard Wilczyński odniósł się do aneksu zawartego z Prezesem 

Krzysztofem Kuchczyńskim i stwierdził, że według jego oceny nie chodziło o dobro spółki tylko 

o zapewnienie dóbr finansowych dla Prezesa Krzysztofa Kuchczyńskiego. Wspomniał, że treść 

zawartego aneksu umożliwia byłemu Prezesowi nieświadczenie stosunku pracy, nie zwalniając 

przy tym spółki z obowiązku wypłacenia comiesięcznego wynagrodzenia aż do nabycia praw 

emerytalnych przez Prezes Krzysztofa Kuchczyńskiego. Następnie zarzucił, Staroście 

Namysłowskiemu Konradowi Gęsiarzowi odpowiedzialność polityczną i faktyczną za stan spółki 

i pogorszenie jej sytuacji. 

  

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz odnosząc się do wypowiedzi Posła na Sejm RP 

Ryszarda Wilczyńskiego poinformował radnych o możliwość złożenie wniosku o odwołanie 

Starosty by większość radnych w głosowaniu zdecydowała, czy jest za jego odwołaniem, czy nie 

jest - tak że wniosek jest tylko wnioskiem mniejszości i nie zostanie poparty przez większość Rady 

Powiatu.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu  

o pięciominutową przerwę w celu przeanalizowania wniosku o odwołanie Starosty.  

 

Radca Prawny Wojciech Kucypera przedstawił procedurę dot. odwołania Starosty.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta nie wyraził zgody na ogłoszenie przerwy, 

natomiast zaproponował inne rozwiązanie dot. złożenie wniosku o odwołanie Starosty, sugerując 

jego złożenie na następnej sesji.  

 

Radny Zenon Kotarski i radny Roman Półrolniczak opuścili salę narad. Stan radnych 14. 
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Poseł na Sejm RP Ryszard Wilczyński odniósł się do zaproszenia Starosty 

Namysłowskiego na walne zgromadzenie akcjonariuszy. Dodał, że chciałby sprawdzić 

gospodarność funkcjonowania w spółce oraz zadał pytanie Prezesowi Mirosławowi Wójciakowi 

o sytuację finansową szpitala.  

 

Prezes Mirosław Wójciak powiedział, że sytuacja szpitala jest zła. Dodał, że szpital będąc 

szpitalem covidowym dostawał środki finansowe z NFZ wyłącznie w formie miesięcznych 

ryczałtów. Przypomniał o kończącej się umowie sieciowej oraz wymienił różnice między kosztami 

a wydatkami będącej na poziomie około 2.000 000 zł. Następnie poruszył kwestię wykonania 

kontraktów przez oddział ginekologii i chirurgii.  Prezes odniósł się do sprawy aneksu.  

 

Radny Marcin Siejka i radny Zbigniew Bratosiewicz opuścili salę narad. Stan narad 12. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta podziękował w imieniu swoim jak  

i w imieniu wszystkich radnych Prezesowi Mirosławowi Wójciakowi za te trzy miesiące pracy.  

 

Radny Miejski Jacek Ochędzan zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o udostępnienie Radnym Miejskim wypracowanych dokumentów w celu możliwości zajęcia 

stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania szpitala.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że chciałby złożyć wniosek o odwołanie 

Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza. Dodał, że o odczytanie uzasadnienia wniosku 

poprosiłby Radną Lucynę Medyk. 

 

Radny Roman Letki opuścił sale narad. Stan Radnych 11. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przypominał Radnemu Krzysztofowi 

Szyndlarewiczowi że jesteśmy w punkcie drugim obrad, dodał że ten wniosek proponuje złożyć  

w punkcie następnym. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta zapytał, czy ktoś chce 

jeszcze zabrać głos. Zamknął punkt drugi i przeszedł do punktu trzeciego. 

 

Ad3) 

Radna Lucyna Medyk odczytała wniosek o odwołanie Starosty Namysłowskiego Konrada 

Gęsiarza, stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Dyskusja z udziałem Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Michty, Radnego 

Krzysztofa Szyndlarewicza w sprawie wniosku o odwołanie Starosty Namysłowskiego Konrada 

Gęsiarza. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać 

głos, jeżeli nikt z państwa radnych to on ma kilka uwag. Prosiłbym, żeby na następną sesję państwo 

zarezerwowali sobie więcej czasu. Dodał również ze w tym miesiącu mamy trzy setne rocznice  

i je wymienił: 17 marca stulecie uchwalenia Konstytucji Marcowej, 18 marca stulecie traktatu  

w Rydze kończącego zwycięską wojnę Polski z bolszewicką Rosją, 20 marca stulecie plebiscytu 

na Górnym Śląsku (który odbywał się też w części obecnego Powiatu Namysłowskiego). 

 

Ad4) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął XXV posiedzenie sesji Rady Powiatu namysłowskiego o godzinie 1455. 
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Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Michta 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Michta 

Protokół sporządziła: ……………… 

 


