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PROTOKÓŁ NR XXVI/2021 

Z XXVI SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 07 KWIETNIA 2021 R. 

 

*  *  * 

 

Obrady XXVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1105. 

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 porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: 

a) protokół z XXIV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 lutego 2021 roku,  

b) protokół z XXV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 05 marca 2021 roku, 

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

5. Odwołanie Starosty Namysłowskiego. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2021 roku, 

b) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku, 

c) organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Namysłowski, 

d) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie  

w 2021 roku, 

e) określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2021 roku dla Powiatu 

Namysłowskiego, 

f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

g)  uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, 

h) wyrażenia poparcia wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Województwa 

Opolskiego Panu prof. Franciszkowi Markowi, skierowanego do Sejmiku Województwa 

Opolskiego przez Okręgowy Zarząd Opolski Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej i Stowarzyszenie Klubu Rodło Opole, 

i) uznania petycji dotyczącej wykonania w 2021 roku remontu drogi ulicy Strzeleckiej  

w Domaszowicach za nie zasługującą na uwzględnienie, 

7. Sprawozdanie z działalności opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka i Filii  

w Namysłowie za rok 2020.  

8. Informacja o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zadań ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Namysłowskim za 2020 r. 

9. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2020 rok  

w zakresie pomocy społecznej.  
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10. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2020. 

11. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Namysłowie w roku 2020.  

12. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego za rok 2020.  

13. Informacja o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej  

za 2020 rok.  

14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za rok 2020.  

15. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej. 

16. Interpelacje i zapytania radnych.  

17. Wnioski i sprawy różne. 

18. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

19. Zakończenie sesji. 

 

 

Otwarcia XXVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

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

Wicestarostę Namysłowskiego Tomasza Wiciaka, Radnych Powiatu Namysłowskiego, Skarbnik 

Powiatu Namysłowskiego Katarzynę Parzonkę, Sekretarza Powiatu Namysłowskiego Sławomira 

Hinborcha, radcę prawnego Wojciecha Kucyperę, zaproszonych gości Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie Panią Bożenę Korczowską-Kułakowską, 

kierownika Centrum Aktywacji Zawodowej Urzędu Pracy w Namysłowie Panią Alę Zgrzebną, 

Radnego Miejskiego Marcina Bilińskiego, Panie i Panów z obsługi sesji Rady Powiatu i Panią 

Redaktor 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 16 radnych).  

 

Ad 2) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta w związku z zaproszeniem na sesję 

Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie Panią Bożenę 

Korczowską- Kułakowską oraz Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej Panią Alę 

Zgrzebną zaproponował zmianę porządku obrad w następujący sposób: jako punkt 4 

zaproponował ocenę stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego za rok 2020, a jako punkt 5 

sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za rok 2020. 

Poinformował również o zmianie w treści uchwały w sprawie zmiany budżetu w związku ze 

zmianą planu dochodów i wydatków 2021 roku, którą później omówi Skarbnik Powiatu Katarzyna 

Parzonka. Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych z zapytaniem czy mają uwagi do 

wprowadzonych zmian w porządku obrad. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz oznajmił wszystkim obecnym, że porządek obrad może 

ulec zmianie tylko w przypadku rezygnacji Pana Starosty Konrada Gęsiarza z pełnionej funkcji. 

W związku z brakiem rezygnacji Starosty Namysłowskiego, radny Krzysztof Szyndlarewicz nie 

złożył żądnego wniosku.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał pod głosowanie zaproponowane 

zmiany w porządku obrad.  

 

Wniosek za zmianą porządku obrad został przyjęty 16 głosami za- imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi – załącznik nr 2 do protokołu.  
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Porządek obrad po zmianach wyglądał następująco: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: 

a) protokół z XXIV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 lutego 2021 roku,  

b) protokół z XXV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 05 marca 2021 roku, 

4. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego za rok 2020. 

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za rok 2020. 

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

7. Odwołanie Starosty Namysłowskiego. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2021 roku, 

c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku, 

d) organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Namysłowski, 

e) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie  

w 2021 roku, 

f) określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2021 roku dla Powiatu 

Namysłowskiego, 

g) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

h)  uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, 

i) wyrażenia poparcia wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Województwa 

Opolskiego Panu prof. Franciszkowi Markowi, skierowanego do Sejmiku Województwa 

Opolskiego przez Okręgowy Zarząd Opolski Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej i Stowarzyszenie Klubu Rodło Opole, 

j) uznania petycji dotyczącej wykonania w 2021 roku remontu drogi ulicy Strzeleckiej  

w Domaszowicach za nie zasługującą na uwzględnienie, 

9. Sprawozdanie z działalności opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka i Filii  

w Namysłowie za rok 2020.  

10. Informacja o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zadań ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Namysłowskim za 2020 r. 

11. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2020 rok  

w zakresie pomocy społecznej.  

12. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2020. 

13. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Namysłowie w roku 2020.  

14. Informacja o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej  

za 2020 rok.  

15. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej. 

16. Interpelacje i zapytania radnych.  

17. Wnioski i sprawy różne. 
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18. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

19. Zakończenie sesji. 

 

Ad 3) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poinformował, że do rozpoczęcia sesji  

nie wpłynęły żadne uwagi na piśmie do projektów protokołów z XXIV sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 12 lutego 2021 roku oraz z XXV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 5 marca 2021 roku. 

 

Następnie poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 12 lutego 2021 roku. Radni przyjęli protokół z XXIV sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 12 lutego 2021 roku 15 głosami za, 1 głos wstrzymującym – imienny 

protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi – załącznik nr 3 do protokołu.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zgłosił uwagi do protokołu zarzucając lakoniczny sposób 

ich pisania. Według Radnego ze skróconego protokołu nic nie wynika, dlatego zaproponował, aby  

w protokołach znajdowały się najistotniejsze tematy oraz odzwierciedlały sens dyskusji.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta ponownie przypomniał, że do dnia 

rozpoczęcia sesji nie wpłynęły żadne uwagi na piśmie do projektów protokołów, przy czym 

zwrócił uwagę o możliwości odtwarzania nagrań z sesji, wyjaśniając tym samym skrótowy 

charakter protokołów.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał pod głosowanie projekt 

protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 5 marca 2021 roku. Radni przyjęli 

protokół z XXV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 5 marca 2021 roku 12 głosami za,  

2 głosami przeciwnymi przy 2 głosach wstrzymujących - imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi – załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad 4) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosiło zadawanie pytań odnośnie 

materiału dotyczącego oceny stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego za rok 2020 – załącznik 

nr 5 do protokołu.  

 

Radny Adam Maciąg przyszedł na sesję. Stan Radnych 17. 

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Namysłowie Bożena 

Korczowska –Kułakowska przedstawiła sprawozdanie z wykonanych prac przez pracowników 

stacji w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem COVID-19. Ponadto 

wyjaśniła pojęcia izolacji, kwarantanny. Następnie odpowiedziała na zadane przez Radną Lucynę 

Medyk pytania, a mianowicie przedstawiła obowiązujące przepisy, dane dotyczące szczepień, 

testów, kwarantanny, izolacji i zgonów mieszkańców Powiatu na dzień 7 kwietnia 2021 roku. 

  

Radny Adam Maciąg złożył oświadczenie dotyczące pracy Państwowej Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie, zarzucając brak wsparcia pracowniczego ze strony 

starostwa.  

 

Dyrektor Bożena Korczowska-Kułakowska odnosząc się poinformowała, że Starosta 

Namysłowski wraz z Wojewodą Opolskim wsparli stację sanitarną w miarę możliwości wspierając 

placówkę dodatkowymi pracownikami.  
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Starosta Konrad Gęsiarz w imieniu Rady oraz mieszkańców złożył podziękowania dla 

wszystkich pracowników Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Namysłowie, a następnie 

wręczył kwiaty Pani Dyrektor Bożenie Korczowskiej- Kułakowskiej. 

 

W związku z tym, że nie było więcej pytań 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 Pan Antoni Sobiegraj poinformował, że opinia komisja jest 

pozytywna.  

 

 Ocena stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego za rok 2020 została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie. 

 

Ad 5)  

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta powiedział, że kolejnym punktem będzie 

sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za rok 2020 - załącznik 

nr 6 do protokołu.  

 

Pani Ala Zgrzebna Kierownik Centrum Aktywacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Namysłowie poinformowała Radę Powiatu z jakimi działaniami związanymi z COVID-

19 pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy musieli się zmierzyć w 2020 roku. Zobrazowała ilość 

oraz wysokość wypłaconych środków dla przedsiębiorców z terenu Powiatu Namysłowskiego. 

 

Kierownik Ala Zgrzebna odpowiadając na pytanie Radnego Krzysztofa Szyndlarewicza, 

dotyczące dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników, poinformowała o przekazanym 1% od 

ministerstwa na nagrody dla urzędników.  

 

Radna Lucyna Medyk zapytała czy na dzień dzisiejszy jest możliwość uzyskania pomocy 

z Urzędu Pracy w ramach COVID-u, 

 

 Kierownik Ala Zgrzebna poinformowała o naborach dla przedsiębiorców i jakie grupy 

mogą uzyskać wsparcie finansowe.  

 

Odnosząc się do pytania Radnego Krzysztofa Szyndlarewicza, Starosta Namysłowski 

Konrad Gęsiarz poinformował, że rozliczanie godzin nadliczbowych pracowników Powiatowego 

Urzędu Pracy reguluje Kodeks Pracy, a dodatkowe wynagrodzenie przyznane z ministerstwa było 

przeznaczone na nagrody dla pracowników urzędu zajmujących się działaniami związanymi  

z COVID-19.  

 

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

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych o opinię.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, 

że opinia komisja jest pozytywna.  

 

Starosta Namysłowski złożył na ręce Pani Kierownik podziękowania dla pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w imieniu Rady i mieszkańców za wykonaną pracę, a następnie 

wręczył kwiat Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Ali Zgrzebnej. 

 

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za rok 2020 

zostało przyjęta przez radnych jednogłośnie. 
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Ad 6)  

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta powiedział, że informacja Starosty  

z działalności Zarządu w okresie między sesjami została radnym dostarczona, a następnie 

zapytał, czy są pytania – załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Radny Roman Leki odniósł się w kilku pytaniach do informacji z posiedzenia Zarządu 

Powiatu z dnia 16 lutego 2021 r. Zapytał o przyczynę wstrzymania się odstąpienia od umowy  

z firmą Vianko oraz poprosił o uszczegółowienie w jaki sposób kluby sportowe będą promowały 

powiat namysłowski. Ponadto zapytał o uściślenie przesłanej odpowiedzi radzie sołeckiej Wsi 

Kopalina dot. remontu nawierzchni drogi nr DP 1348 O. 

 

Starosta Konrad Gęsiarz poinformował, że umowa z firmą Vianko nie została rozwiązana  

w związku z złożoną przez nich korzystną ofertą. Ponadto oznajmił, że firma zobowiązała się do 

uregulowania kar umownych za nieterminowe wykonanie prac i na dzień dzisiejszy wykonuje 

prace zgodnie z umową i wyznaczonym terminie. Odnosząc się do kolejnego pytania Starosta 

Namysłowski poinformował, że kluby sportowe będą promować Powiat na różnych imprezach 

sportowych w formie marketingowej poprzez logo na koszulkach, banerach itp. W sprawie pisma 

rady sołeckiej Wsi Kopalina Starosta Namysłowski wyjaśnił, że w związku z wyłączeniem z pracy 

Naczelnika Wydziału Dróg, oględziny drogi na chwilę obecną są nie możliwe. Starosta zapewnił 

Radnego Romana Letkiego, że gdy tylko będzie taka możliwość wizja lokalna zostanie 

przeprowadzana przy udziale Sołtys Wsi Kopalina.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przywitał Burmistrza Namysłowa 

Bartłomieja Stawiarskiego. 

 

Radny Zenon Kotarski zadał pytanie dot. podania terminu wykonania wycinki, przycięcia 

drzew w alei w Gręboszowie oraz czy i kiedy zostaną poprawione prace związane z wycinką gałęzi 

przy drogach.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz oznajmił Radnemu, że część prac została 

wykonana, natomiast jeśli chodzi o wycinkę krzaków to zlecenie nie zostało odebrane,  

a wykonawca został wezwany do poprawienia prac w wyznaczonym terminie do 15 kwietnia br.   

 

 

Ad7) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta przystąpił do realizacji 

punktu 7 – Odwołanie Starosty Namysłowskiego. Odczytał najważniejsze punkty statutu  

dot.  tajnego głosowania. Zaproponował kolejność punktu 7: przedstawienie opinii komisji 

rewizyjnej, udzielenie głosu wnioskodawcą wniosku o odwołanie Starosty Namysłowskiego, 

udzielnie głosu Staroście Namysłowskiemu, pytania/dyskusja.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Romana Połrolniczaka o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.  

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Półrolniczak poinformował, że opinia  

komisji była pozytywna przy głosach trzech do jednego- załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta udzielił głosu wnioskodawcom 

wniosku o odwołanie Starosty Namysłowskiego.  

 

Radna Lucyna Medyk w kilku punktach umotywowała, dlaczego odda głos za odwołaniem 

Pan Starosty Konrada Gęsiarza. Poruszyła min. brak odpowiedzialności za politykę kadrową  

w jednostkach podległych, brak wizji rozwoju Powiatu Namysłowskiego, brak dialogu z radnymi, 
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nieuwzględnianie propozycji Radych w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, podpisanie aneksu  

z byłym prezesem NCZ – Panem Krzysztofem Kuchczyńskim. Ponadto wielokrotnie podkreślała 

dramatyczną sytuację Namysłowskiego Centrum Zdrowia, do których doprowadziły działania 

Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza oraz zarzuciła Staroście Namysłowskiemu zatajenie 

stanu finansowego i kadrowego szpitala. 

 

Następnie zabrał głos radny Krzysztof Szyndlarewicz, który krytykował Starostę 

Namysłowskiego za wybór Pani Agnieszki Zagoli na nowego prezesa Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia. Dodał, że według jego oceny nie radzi sobie na powierzonym stanowisku, ponieważ 

działania nowego prezesa nie prowadzą do zatrudnienia nowej kadry medycznej co za tym idzie 

przywrócenia działania zamkniętych oddziałów szpitala. Wniosek o odwołanie Starosty 

Namysłowskiego Konrada Gęsiarza motywuje również bezprawnym wypłaceniem nagrody dla 

zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. 

 

 Radny Antoni Sobiegraj złożył wniosek o zwołanie przerwy, Przewodniczący Rady 

Andrzej Michta przychylił się do wniosku, ogłaszając 5 minut przerwy.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta oddał głos Staroście Namysłowskiemu. 

 

 Starosta Konrad Gęsiarz odniósł się do zarzutów wnioskodawców przedstawiając pracę  

i projekty które zostały zrealizowane przez ostanie 2 lata. Wymienił tu min. : skuteczne pozyskanie 

środków zewnętrznych, poprawienie funkcjonowania i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na 

terenie całego powiatu takich jak: bezpieczne przejście w miejscowości Ligota Książęca, ścieżki 

rowerowe, nowe nawierzchnie na odcinku Lubska - Dębnik, Józefków - Objazda, Woskowice 

Górne, Kozuby – Jagienna, Mikowice – Ligota Książęca, Krasowice, Wielołęka i Dąbrówka 

Dolna, nowy chodnik z bezpiecznym przejściem w Domaszowicach, bezpieczne przejście dla 

pieszych przy ul. Łączańskiej w Namysłowie, pozyskanie dofinansowań od Gmin z terenu 

Powiatu, przystąpienie do projektu ,,Partnerstwo 307’’ wychodzące poza granice województwa, 

wybudowanie otwartej strefy aktywności fizycznej, doposażenie szkół w środki dydaktyczne, 

sprzęty komputerowe przy pomocy środków zewnętrznych, organizowanie praktyk, szkolenia  

w ramach projektu Erasmus, szkolenia zawodowe i ogólne dla uczniów naszych szkół, 

dziedzictwo kulturowe, wyremontowanie murów obronnych, kapliczek, kościołów, zabytków, 

wsparcie dla służb mundurowych, jednostek OSP, wdrożenie w Namysłowskim Centrum Zdrowia 

systemu e-usługi, wybudowanie nowej windy w szpitalu, otwarcie poradni diabetologicznej, 

remont zewnętrzny budynku szpitala czy instalacji tlenowej.  

 

Następnie Starosta Namysłowski przedstawił wizję rozwoju Powiatu Namysłowskiego 

poprzez projekty, które są w trakcie realizacji przez pracowników Starostwa Powiatowego. 

Wymienił tu min: pozyskane środki zewnętrzne na budowę boiska sportowego przy Liceum 

Ogólnokształcącym, przygotowany projekt, ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy, 

zdobyte środki zewnętrzne na termomodernizację budynku Urzędu Pracy w Namysłowie, 

wyłonienie wykonawców, budowa sterylizatororni w budynku szpitala, uzyskanie środków 

zewnętrznych na budowę nowej szkoły specjalnej, ogłoszenie przetargu celem wyłonienia 

wykonawcy projektu budowlanego. 

 

Dyskusja Radnego Mariusza Jabłońskiego z Radną Lucyną Medyk na temat ilości 

zatrudnienia i zwolnień w Namysłowskim Centrum Zdrowia.  

 

Radny Zbigniew Bratosiewicz zapytał Radna Lucynę Medyk czy jako pracownik firmy 

AD NATURAM wykonywała zlecenia dla Gminy Namysłów i instytucji jej podległym w latach 

2016-2018 w zakresie BHP? Czy nie jest to lekkie traktowanie środków publicznych?  
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Radna Lucyna Medyk zwróciła uwagę Radnemu Bratosiewiczowi, że zadane przez niego 

pytania nie są tematem dzisiejszej sesji, prosząc o zakończenie dyskusji. Zwróciła się do 

Przewodniczącego Rady o przypomnienie tematu sesji. Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił 

radnym uwagę, że realizowany jest punkt porządku dotyczący wniosku o odwołanie Starosty  

i poprosił o wypowiedzi zgodne z tematem. Poprosił także o wyciszenie emocji.  

 

Dyskusja radnych Lucyny Medyk, Mariusza Jabłońskiego, Zbigniewa Bratosiewicza na 

temat obecnej sytuacji szpitala oraz lekkiego traktowania środków publicznych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego zamknął dyskusję i poprosił Radnego 

Adama Maciąga o zabranie głosu.  

 

Radny Adam Maciąg odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi Starosty Namysłowskiego 

Konrada Gęsiarza zarzucając Staroście przypisywanie sobie zbyt wielkich zasług, a umniejszanie 

poprzednikom, którzy nie mieli możliwości korzystania ze środków zewnętrznych. Radny 

przypomniał o podpisanym aneksie z byłym prezesem Kuchczyńskim i obarczył winą Starostę  

za złe decyzje zarówno kadrowe jak i finansowe względem Namysłowskiego Centrum Zdrowia.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta ogłosił 20 minutową przerwę  

w obradach.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta wznowił obrady Rady Powiatu Namysłowskiego. 

Stan Radnych 16.  

 

 Radny Marcin Siejka, zwrócił się z pytaniem do Radnego Adama Maciąga  

o obietnice złożone podczas pełnienia funkcji publicznych względem kościoła? Następnie zapytał 

o brak podjęcia działań względem osoby pracującej bez uprawnień w Namysłowskim szpitalu? 

Poprosił również Radnego Adama Maciąga o przypomnienie, w którym momencie zagłosował za 

aneksem?  

 

Radna Lucyna Medyk wróciła na posiedzenie sesji. Stan Radnych 17.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta oddał głos Burmistrzowi Namysłowa 

Bartłomiejowi Stawiarskiemu.  

 

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski opowiedział się przeciw odwołaniu Starosty 

Namysłowskiego Konrada Gęsiarza. Podczas swojej wypowiedzi opowiadał o dobrej współpracy 

między Gminą, a Powiatem. Wspomniał o współpracy związanej z budową szkoły specjalnej, 

budowie drogi w miejscowości Krasowice, przekazaniu działki dla Gminy przeznaczonej pod 

budowę świetlicy wiejskiej w Kamiennej oraz o planach na przyszłe lata. Na koniec zapytał 

radnych czy odchodząc z pracy nigdy nie otrzymali żadnej odprawy. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz przypomniał, że plany inwestycyjne dotyczące boiska 

sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym były już wcześniej, zarzucając Staroście Konradowi 

Gęsiarzowi przypisanie sobie tego pomysłu. Wypowiedział się również na temat decyzji  

o przekształceniu szpitala w szpital covidowy, unieważnianych konkursów w Namysłowskim 

Centrum Zdrowia, o złej komunikacji między Starostą Namysłowskim, a prezesem szpitala oraz 

o złym zarządzaniu środkami publicznymi.  

 

Radna Lucyna Medyk zgłosiła wystąpienie problemów technicznych związanych  

z transmisją internetową, wnosząc o przerwę w obradach sesji.  
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Przewodniczący Radny Andrzej Michta przypomniał radnym, że sesja jest nagrywana  

i mimo braku transmisji będzie kontynuowana. Nagranie z obrad sesji zostanie umieszczone na 

stronie internetowej Starostwa Powiatowego z możliwości odtworzenia – obejrzenia  

w późniejszym terminie.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz, odnosząc się do wypowiedzi Radnego 

Szyndlarewicza wyjaśnił, że w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody, konkursy nie mogły 

zostać przeprowadzone. Przypomniał również swoją wcześniejszą wypowiedz, że boisko nie jest 

jego zasługą, a pracowników Starostwa. Starosta zarzucił radnym opozycji brak dialogu, chęci 

rozmowy, wprowadzanie w błąd mieszkańców Powiatu. Podkreślił fakt, że na dzień dzisiejszy 

cała służba zdrowia w Polsce ma problemy. Skierował pytania do radnych opozycyjnych: ,, Co po 

odwołaniu Starosty”, „Czy mają Państwo wizję”, „Jaki jest cel Państwa działania”, „Co zyskają 

mieszkańcy”.   

 

Radna Lucyna Medyk odniosła się do słów Starosty Namysłowskiego przypominając temat 

dyskusji – odwołanie Starosty Namysłowskiego, w związku z utratą zaufania społecznego poprzez 

podpisanie aneksu. Następnie odniosła się do zarzutu, braku rozmów, przypomniała  

o złożonych interpelacjach i zapytaniach podkreślając, że odpowiedzi Pana Starosty są napisane 

w sposób niejasny i niezrozumiały.  

 

Radny Adam Maciąg, który przypomniał, że odprawa jest regulowana Kodeksem Pracy  

i w przypadku odejścia należy się pracownikowi. Radny zarzucił Panu Staroście zmianę tematu, 

zaniedbania w zarządzaniu szpitalem, brak dialogu, dyskusji nad propozycjami radnych.  

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak zapytał wnioskodawców, wyznaczając Panią 

Radną Lucynę Medyk jako lidera opozycji, kto według nich byłby godnym kandydatem na 

stanowisko Starosty? Poprosił również o przybliżenie wizji na kolejne lata?  

 

Nawiązała się dyskusja pomiędzy Radną Lucyną Medyk, a Wicestarostą Namysłowskim 

dotycząca wizji Powiatu. Radna poprosiła zgłaszającego się Radnego Krzysztofa Szyndlarewicza 

o zabranie głosu w tej sprawie.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił radnych, aby zabierali głos w dyskusji  

w celu podania nowych argumentów za lub przeciw odwołaniu Starosty Namysłowskiego, nie 

powtarzali omówionych już tematów.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz, poinformował Wicestarostę Namysłowskiego, że  

z obecnej koalicji rozmawiał z trzema radnymi, jednakże oni nie byli zainteresowanie objęciem 

funkcji Starosty. Natomiast z obecnej opozycji przynamniej pięciu radnych podjęłoby się tak 

trudnego zadania. Dodał, że nie wyklucza poszukania odpowiedniego kandydata z poza Rady 

Powiatu i poprosił o odwołanie obecnego Starosty oraz o czas na znalezienie nowego kandydata 

na stanowisko Starosty Namysłowskiego.  

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak posumował wypowiedzi Radnej Lucyny Medyk 

i Radnego Krzysztofa Szyndlarewicza brakiem wizji rozwoju Powiatu.  

 

Radny Mariusz Jabłoński poprosił radnych o zakończenie dyskusji oraz zapytał radnych czy 

ten mały błąd przekreśla wszystkie wykonane przez Starostę Konrada Gęsiarza inwestycje. 

Zaproponował, aby wnioskodawcy po wysłuchaniu całej dyskusji wycofali złożony wniosek  

i tym samym zakończyli punkt obrad.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zgłosił swoje obawy względem jak to określił ,,małego 

błędu’’ jak to określił Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Jabłoński. Zapytał co musiałby się 
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wydarzyć, żeby Radni odwołali Starostę Konrada Gęsiarza? Radny przypomniał, że na dzisiejszej 

sesji jest mowa o niewłaściwie wydatkowanych środkach publicznych. 

Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Jabłoński podkreślił fakt, że nikt nie wypłacił byłemu 

prezesowi, żadnych środków finansowych związanych z aneksem oraz fakt, iż żadna instytucja 

nie stwierdziła popełnienia przestępstwa. Zarzucił Radnemu Szyndlarewiczowi formułowanie 

wyroku. Przypomniał słowa Radnego Rady Miejskiej w Namysłowie Pana Marcina Bilińskiego, 

który powiadomił odpowiednie służby o popełnieniu przestępstwa, jednakże żadna  

z tych instytucji do dnia dzisiejszego nie odezwała się do Starostwa. 

 

Starosta Namysłowski zapytał Radnego Krzysztofa Szyndlarewicza czy posiada 

jakiekolwiek informację świadczące o złamaniu prawa? Czy to są tylko Pana domysły, 

interpretacje przepisów prawa?    

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz przytoczył opinię Komisji Rewizyjnej, która zbadała 

sprawę i uznała wniosek o odwołanie Starosty za zasadny.  

    

Radny Roman Półrolniczak, przychylił się do wniosku Radnego Mariusza Jabłońskiego  

o zakończenie dyskusji. Ponadto podsumował wysłuchaną dyskusję jako szereg przypomnień, 

osiągnięć i innych działań, które jak najbardziej są dla dobra mieszkańców Powiatu 

Namysłowskiego. Przyznał, że jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej musiał spełnić pewne 

procedury, jednakże zwracając się do Starosty Konrada Gęsiarza mówił, że nie wierzy  

w jego dzisiejsze odwołanie. Traktuje omawiany wniosek jako ważny sygnał dla wszystkich 

radnych, Zarządu, Starosty i jeśli społeczeństwo oczekuje, że po dzisiejszym ferowaniu wyroków, 

przedstawianiu wizji nowego Starosty coś się wydarzy to jest w błędzie. Przypomniał radnym, że 

głosowanie odbędzie się nad wnioskiem, który już został napisany i podpisany, a nie nad tym co 

zrobił Starosta wraz z zarządem. Kończąc swoją wypowiedź podkreślił, że wniosek jest dla niego 

ważnym sygnałem i wierzy, że się już nie powtórzy. 

 

Radna Lucyna Medyk, powiedziała, że w imieniu wnioskodawców przyznaje Staroście 

Namysłowskiemu czerwoną kartkę.  

   

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta zakończył dyskusję podsumowaniem, że osoba 

pełniąca stanowisko Starosty powinna być osobą odpowiedzialną i w jego opinii Starosta Konrad 

Gęsiarz taką osobą jest. Wspomniał również, że pełnienie funkcji Starosty nie jest ani łatwe, ani 

przyjemne. Sprawowanie tego stanowiska jest stresujące, trudne i jak wszystkim doskonale 

wiadomo, że jak się coś robi to czasem popełnia się błędy. Przewodniczący uważa, że zarzut braku 

wizji był przez wnioskodawców chybiony, jednocześnie wyrażając radość z budowy nowej szkoły 

specjalnej, której obecny budynek jest w opłakanym stanie. Na zakończenie Przewodniczący Rady 

przyznał, że każdy pełniący funkcję Starosta, Zarząd i oczywiście pracownicy Starostwa miał 

wkład w rozwój Powiatu i każdemu na rozwoju zależało. Przypomniał radnym, że powinniśmy 

oceniać całość pracy Starosty Konrada Gęsiarza, a nie jeden błąd.  

 

 Przechodząc do wybory Komisji skrutacyjnej Przewodniczący Rady Andrzej Michta 

zaproponował trzyosobową komisję skrutacyjną, w związku z brakiem sprzeciwu, poprosił 

radnych o zgłaszanie kandydatów. 

 

 Jako pierwszy radny Krzysztof Szyndlarewicz zgłosił Radnego Grzegorza Grudzińskiego.  

  

Radny Grzegorz Grudziński wyraził zgodę. 

 

 Następnie Wicestarosta Tomasz Wiciak zgłosił kandydaturę Radnego Mariusza 

Jabłońskiego. 
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 Radny Mariusz Jabłoński również wyraził zgodę.  

 

 Kolejnego kandydata Radnego Romana Półrolniczaka zgłosił Wiceprzewodniczący Rady 

Krzysztof Żołnowski. 

 

 Radny Roman Półrolniczak nie wyraził zgody na bycie członkiem komisji skrutacyjnej.  

  

 Wicestarosta Namysłowski zgłosił kandydaturę Radnego Romana Letkiego.  

 

 Radny Roman Letki wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta odczytał listę proponowanych przez radnych 

kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej: Grzegorz Grudziński, Mariusz Jabłoński, Roman 

Letki, po czym przystąpiono do głosowania. Za powołaniem komisji w składzie: Grzegorz 

Grudziński, Mariusz Jabłoński, Roman Letki było 17 radnych – imienny wykaz z głosowania nad 

wyborem Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta przypomniał członkom komisji o wyborze 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej spośród wyznaczonych kandydatów. Poprosił komisję  

o przejście do wyznaczonego pomieszczenia celem przygotowania kart do głosowania oraz 

wyboru Przewodniczącego.  Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta wznowił obrady Rady Powiatu Namysłowskiego. 

Stan Radnych 17.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że Przewodniczącym Komisji 

Skrutacyjnej został radny Roman Letki. Przypomniał zasady obowiązujący przy głosowaniu 

tajnym.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił Komisje Skrutacyjną o przeprowadzenie 

głosowania. 

 

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, przeliczyła i opieczętowała 

pieczęcią Rady Powiatu Namysłowskiego. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Roman Letki 

rozdał karty radnym. Głosowanie przeprowadzono wręczając radnym karty do głosowania 

zgodnie z listą obecności radnych na sesji. Po dokonaniu wyboru radni udawali się kolejno do 

urny wrzucając karty w obecności komisji skrutacyjnej.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w celu przeliczenia kart  

do głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta wznowił obrady Rady Powiatu Namysłowskiego. 

Stan Radnych 17.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Roman Letki odczytał protokół  

z przeprowadzanego głosowania tajnego nad wnioskiem w sprawie odwołania Pana Konrada 

Gęsiarza z funkcji Starosty Powiatu Namysłowskiego, załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że w głosowaniu wzięło udział 17 radnych, oddano 17 głosów ważnych. Za 

odwołaniem Konrada Gęsiarza Starosty Namysłowskiego - zagłosowało 7 radnych, przeciw 

głosowało 10 radnych. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Starosta Powiatu 

Namysłowskiego Konrad Gęsiarz nie został odwołany ze stanowiska Starosty Powiatu 

Namysłowskiego, załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Andrzej Michta udzielił głosu Staroście Namysłowskiemu 

Konradowi Gęsiarzowi. 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz, który w imieniu swoim i zarządu złożył 

podziękowania za wotum zaufania, za możliwość kontynowania pracy i dokończenia 

rozpoczętych inwestycji. Przypomniał, że wyniki głosowania jest odzwierciedleniem głosów 

mieszkańców, ponieważ każdy z radnych wybrany został w demokratycznych wyborach.  

Przewodniczący Rady Powiaty pogratulował Staroście Namysłowskiemu i Zarządowi 

Powiatu wyników głosowania.  

 

Ad 8a) 

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

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

w 2021 roku – załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Pani Skarbnik Katarzyna Parzonka wyjaśniła czego dotyczyły wprowadzone zmiany  

w uchwale tj. realizacja przepływów finansowych przychodów bieżących i dochodów bieżących, 

majątkowych z projektu scalania gruntów we wsi Zofijówka, które są refundowane przez Opolski 

Urząd Wojewódzki. 

    

Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o wyjaśnienie wydatku inwestycyjnego na kwotę 

50.000,00 złotych przeznaczonego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia na zakup samochodu. 

Czy nie byłby lepiej, gdyby samochód został zakupiony w formie leasingu? W ten sposób koszty 

rozłożone zostałyby na kilka lat i obciążałyby spółkę, a nie Powiat.    

 

Starosta Namysłowski wyjaśnij, że zakup samochodu ma ograniczyć koszty ryczałtowe 

oraz delegacji służbowych spółki przeznaczane na usługi świadczone w ramach nocnej  

i świątecznej opieki zdrowotnej. Zarząd szpitala przeanalizował też inne formy zakupu samochodu 

również leasing, jednakże najrozsądniejszą i najtańszą decyzją jest zakup nowego pojazdu 

jednorazowo. Firma leasingowa zawsze dolicza dodatkowe koszty utrzymania do zakupu pojazdu. 

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 

Powiatu Piotra Lechowicza. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwała w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków  

w 2021 roku została podjęta 16 głosami za, przy 1 głosie przeciwnych i nadano jej numer 

XXVI/189/2021 - załącznik nr 13 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad 8b) 
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Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku 

– załącznik nr 15 do protokołu.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 

Powiatu Piotra Lechowicza. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz odczytał, że opinia była pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 

W trakcie głosowania radny Krzysztof Szyndlarewicz zgłosił pomyłkę w głosowaniu.  

 

 Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 

roku została podjęta 16 głosami za, przy 1 głosie przeciwnych nadano jej numer XXVI/190/2021 

- załącznik nr 16 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad 8c) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta, przystąpił do kolejnego projektu uchwały 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Namysłowski – załącznik nr 18 do protokołu.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 

Powiatu Piotra Lechowicza. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz zawiadomił, że opinia była pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek 

organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Namysłowski, została 

podjęta jednogłośnie 17 głosami nadano jej numer XXVI/191/2021 - załącznik nr 19 do 

protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 20 do 

protokołu. 

 

Ad 8d) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta odczytał następny projekt uchwały  

w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie 

w 2021 roku – załącznik nr 21 do protokołu.  
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W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta 

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 

Powiatu Piotra Lechowicza. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz poinformował, że opinia również jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji 

w Namysłowie w 2021 roku została podjęta 17 głosami nadano jej numer XXVI/192/2021 - 

załącznik nr 22 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Ad 8e) 

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

uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2021 

roku dla Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 24 do protokołu.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 

Powiatu Piotra Lechowicza. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz poinformował, że opinia jest pozytywna poinformował, że odbyła się komisja wspólna 

w związku z tym odczytał opinię Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, która 

również jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2021 

roku dla Powiatu Namysłowskiego została podjęta 17 głosami nadano jej numer 

XXVI/193/2021 - załącznik nr 25 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Ad 8f) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił o zadawania pytań do projektu 

uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu 

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – załącznik nr 27 do protokołu.  

 

Radny Roman Letki zapytał, czy projekt dotyczy podniesienia opłat za pobyt w domu dla 

matek z dziećmi?  
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Starosta Namysłowski poinformował, że Powiat korzysta zewnętrznego ośrodka, a projekt 

uchwały ma na celu refundowanie przez Powiat kosztów utrzymania.  

 

Pani Skarbnik Katarzyna Parzonka dodała, że osoba umieszczona w ośrodku nie będzie 

ponosiła dodatkowych kosztów, poinformowała również, że do dnia dzisiejszego Powiat  

nie korzystał z takiej placówki. Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Jabłoński poinformował, że 

taką pomocą przede wszystkim zajmują się Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.  

  

Salę narad opuścił Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak i Radny Zbigniew 

Bratosiewicz. Stan Radnych 15.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 

Powiatu Piotra Lechowicza. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Na salę narad wrócił radny Zbigniew Bratosiweicz. Stan Radnych 16. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży została podjęta 16 głosami za, 1 głos 

nieoddany nadano jej numer XXVI/194/2021 - załącznik nr 28 do protokołu. Imienny protokół z 

przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta ogłosił 5 minut przerwy.  

Po przerwie stan radnych 16. 

 

Ad 8g) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przystąpił do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – załącznik nr 30 do protokołu.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku Antoniego Sobiegraja. 

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku Antoni Sobiegraj powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
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Uchwała w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego - została podjęta 16 głosami, 

1 głos nieoddany nadano jej numer XXVI/195/2021 - załącznik nr 31 do protokołu. Imienny 

protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

 

 

Ad 8h) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta odczytał kolejny projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia poparcia wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela 

Województwa Opolskiego Panu prof. Franciszkowi Markowi, skierowanego do Sejmiku 

Województwa Opolskiego przez Okręgowy Zarząd Opolski Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej i Stowarzyszenie Klubu Rodło Opole – załącznik nr 33 do protokołu.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Roman Letkiego. 

 

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 wyrażenia poparcia wniosku o nadanie tytułu Honorowego 

Obywatela Województwa Opolskiego Panu prof. Franciszkowi Markowi, skierowanego do 

Sejmiku Województwa Opolskiego przez Okręgowy Zarząd Opolski Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej i Stowarzyszenie Klubu Rodło Opole- została podjęta 16 głosami, 

1 głos nieoddany nadano jej numer XXVI/196/2021 - załącznik nr 34 do protokołu. Imienny 

protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Ad 8i) 

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

w sprawie uznania petycji dotyczącej wykonania w 2021 roku remontu drogi ulicy 

Strzeleckiej w Domaszowicach za nie zasługującą na uwzględnienie – załącznik nr 36 do 

protokołu.  

 

Radny Antoni Sobiegraj złożył oświadczenie dotyczące projektu uchwały, w którym 

odniósł się do petycji złożonej 8 stycznia 2021 przez mieszkańców Gminy Domaszowice. Radny 

oświadczył, że poinformował wcześniej - przed złożoną petycją Starostę Namysłowskiego, 

Wicestarostę, Naczelnika Wydziału Dróg oraz Panią Wójt Gminy Domaszowice o konieczności 

budowy chodnika ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, na miejscu zostały 

przeprowadzone oględziny, dzięki którym władze Powiatu zdecydowały się na budowę chodnika 

– sporządziły dokumentację przed złożoną petycją przez mieszkańców. Radny w swoim 

oświadczeniu podkreślił, że nadal będzie zabiegał o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.  
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Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, dlaczego petycja nie została uwzględniona, skoro 

remont został ujęty w budżecie. Radny uważa, że petycja powinna być uwzględniona, mieszkańcy 

powinni zostać poinformowani o planowanym remoncie. 

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku Antoniego Sobiegraja. 

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku Antoni Sobiegraj powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwała w sprawie uznania petycji dotyczącej wykonania w 2021 roku remontu drogi 

ulicy Strzeleckiej w Domaszowicach za nie zasługującą na uwzględnienie – głosowało 16 

radnych, uchwała została podjęta 8 głosami za, 6 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące nadano 

jej numer XXVI/197/2021 - załącznik nr 37 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Ad 9) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta powiedział, że sprawozdanie  

z działalności opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka i Filii w Namysłowie za rok 2020 

zostało radnym dostarczone, a następnie zapytał, czy są pytania – załącznik nr 39 do protokołu.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Roman Letkiego. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman Letki 

poinformował, że sprawozdanie zostało przyjęte.   

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że sprawozdanie z działalności 

opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka i Filii w Namysłowie za rok 2020 zostało przyjęte 

pozytywnie.  

 

Ad 10)  

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

o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zadań ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim 

za 2020 r., które zostało radnym wcześniej dostarczone – załącznik nr 40 do protokołu.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Roman Letkiego oraz Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 

Powiatu Piotra Lechowicza. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman Letki 

poinformował, że sprawozdanie zostało przyjęte.   

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz poinformował, że informacja została zaopiniowana pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że informacja o realizacji przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zadań ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim za 2020 r. została 

pozytywnie przyjęta.  

 

Ad 11) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przystąpił do kolejnego punktu 

sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2020 rok  

w zakresie pomocy społecznej, zapytał, czy są jakieś pytania – załącznik nr 41 do protokołu.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Roman Letkiego. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman Letki 

poinformował, że sprawozdanie zostało przyjęte.   

 

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie za 2020 rok w zakresie pomocy społecznej zostało przyjęte 

pozytywnie.  

 

Ad 12) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta odczytał kolejny punkt obrad sesji 

sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2020, zapytał, 

czy są jakieś pytania – załącznik nr 42 do protokołu.  

 

Radny Adam Maciąg wstrzymał się od opinii, prosząc pracowników o większe 

zaangażowania i wsparcie dla rodzin.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Roman Letkiego. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman Letki 

poinformował, że sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie.   

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że sprawozdanie z efektów pracy 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2020 zostało pozytywnie przyjęte.  

 

Ad 13) 

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

z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

w Namysłowie w roku 2020– załącznik nr 43 do protokołu.  
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W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta 

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Roman Letkiego. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman Letki 

poinformował, że sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie.   

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że sprawozdania  

z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

w Namysłowie w roku 2020 zostało pozytywnie przyjęte.  

 

Ad 14)  

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przeszedł do kolejnego punktu informacji 

o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej za  

2020 rok – załącznik nr 44 do protokołu.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Roman Letkiego. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman Letki 

poinformował, że sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie.   

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że informacja o funkcjonowaniu 

Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej za 2020 rok zostało pozytywnie przyjęte.  

 

Ad 15) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta następnie przystąpił do informacji  

o stanie bezpieczeństwa powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 

załącznik nr 45 do protokołu.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku Antoniego Sobiegraja. 

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku Antoni Sobiegraj poinformował, że sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie.   

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że informacja o stanie 

bezpieczeństwa powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej zostało 

pozytywnie przyjęte.  

 

Ad 16) 

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

punktu tj. Interpelację i zapytania radnych. 
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Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał Starostę Namysłowskiego czy zostało wypłacone 

odszkodowanie dla byłego prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia. Czy były prezes będzie 

dochodził wypłaty odszkodowania na drodze sądowej?   

 

Starosta Konrad Gęsiarz odpowiedział Radnemu, że nie posiada informacji o wypłaconym 

odszkodowaniu, a w związku z brakiem kontaktu z Panem Kuchczyńskiem również nie wie jakie 

są jego plany względem spółki. 

 

Pan Roman Letki zapytał Starostę o nieczynne przejazdy kolejowe w Gminie Pokój, czy 

jest możliwość naprawienie drogi w miejscu przejazdu? Radny prosił również o informację, 

dlaczego Gmina Pokój nie została włączona w projekt Partnerstwa 307.  

 

Starosta Namysłowski poinformował radnego, że tren w miejscu przejazdu kolejowego jest 

własnością spółki PKP, w związku z powyższym Powiat nie ma podstawy prawnej do dokonania 

naprawy nawierzchni. Natomiast jeśli chodzi o Partnerstwa 307, to niestety Gmina Pokój nie 

kwalifikowała się do projektu. 

 

Radny Roman Półrolniczak prosił o poprawę bezpieczeństwa na drodze pomiędzy 

Smarchowicami Małymi, a Jakubowicami poprzez naprawę znaków drogowych.  

 

Starosta Namysłowski zapewnił, że powyższe drogi zostaną skontrolowane i w miarę 

możliwości dokonane zostaną naprawy.  

 

Radny Adam Maciąg poprosił Starostę o wsparcie dla Gminy Pokój w możliwości 

dołączenia do projektu Partnerstwa 307.  

 

Również Radny Antoni Sobiegraj apelował wsparcie przyłączenia Gminy Pokój do 

programu Partnerstwa.  

 

Ad 17) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta zapytał, czy są pytania do punktu wnioski 

i sprawy różne. 

 

 Radna Lucyna Medyk zapytała Starostę Namysłowskiego czy posiada informację, kiedy 

zostanie wznowione funkcjonowanie zamkniętych oddziałów szpitalnych oraz czy w latach 

ubiegłych szpital zakupił karetkę. 

 

 Starosta Namysłowski poinformował Radną, że oddziały wznowią pracę, gdy tylko zostaną 

podpisane umowy z lekarzami o czym mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez media 

społecznościowe. W poprzednich latach szpital nie zakupił karetki.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powrócił również do aneksu, sugerujące naruszenie 

kodeksu spółek handlowych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia. 
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 Radny Antoni Sobiegraj odczytał pismo kierowane do Wojewody Opolskiego, 

dotyczącego budynków po szkołach podstawowych w Gminie Domaszowice, z prośbą  

o wykorzystanie obiektów np. jako ośrodek rehabilitacji.  

 

 

Ad 18) 

 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o konieczności złożenia oświadczenia 

majątkowego do dnia 30 kwietnia br. oraz o przekazaniu drogą elektroniczną sprawozdania  

o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w Powiacie Namysłowskim za rok 2020 – załącznik do protokołu nr 46.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że kolejna sesja odbędzie się w dniu  

26 maja 2021 r. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta 

podziękował wszystkim osobom biorącym udział w sesji a następnie zamknął XXVI sesję Rady 

Powiatu Namysłowskiego. 

  

XXVI sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1708. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Michta 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Michta 
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