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PROTOKÓŁ NR XXVI/2021 

Z XXIX SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 26 maja 2021 R. 

 

*  *  * 

 

Obrady XXIX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1008. 

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 XXVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 7 kwietnia 2021r.  

b) protokół z XXVIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 kwietnia 2021r. 

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

5. Zapoznanie z Raportem o stanie Powiatu Namysłowskiego za rok 2020. 

a) debata nad Raportem o stanie Powiatu Namysłowskiego za rok 2020, 

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Namysłowskiego wotum 

zaufania. 

6. Wykonanie budżetu za 2020 r. – absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podjęcie uchwał  

w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego 

za 2020 rok,  

b) absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu  

za rok 2020. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2021 roku.  

8. Informacja z działalności Wydziału Dróg za rok 2020. Podsumowanie akcji zimowej  

w sezonie 2020/2021. 

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.  

10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.  

11. Interpelacje i zapytania radnych.  

12. Wnioski i sprawy różne. 

13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

14. Zakończenie sesji. 

 

 

Otwarcia XXIX 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, Radnego Rady Miejskiej w Namysłowie Pana 

Marcina Bilińskiego, Pana Mirosława Wóiciaka, 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 15 radnych).  
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Ad 2) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta uczcił minutą ciszy zasłużonego dla 

lokalnej społeczności Śp. Władysława Dziedzica oraz Śp. samorządowców, którzy odeszli od 

ostatniego dnia Samorządowców. Następnie złożył życzenia wszystkim matkom z okazji ich 

święta oraz wszystkim pracownikom samorządu z okazji zbliżającego się dnia samorządowca. 

Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem czy są uwagi do porządku obrad. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, dlaczego w planie pracy nie znalazła się 

informacja z Namysłowskiego Centrum Zdrowia za rok 2020 oraz złożył wniosek formalny  

o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie jako punktu 13 informacji z NCZ Sp. z. o. o.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta wyjaśnił, że punkt informacja o Namysłowskim 

Centrum Zdrowia znajdzie się w programie czerwcowej sesji oraz podkreślił fakt, że plan pracy 

może ulec zmianie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał pod głosowanie wniosek Radnego 

Krzysztofa Szyndlarewicza dotyczący zmiany w porządku obrad poprzez wprowadzenie jako 

punkt 13 informacji Namysłowskiego Centrum Zdrowia. 

 

Wniosek za zmianą porządku obrad został odrzucony 8 głosami przeciw, 4 głosy za, 3 głosy 

wstrzymujące - imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi – załącznik nr 2 do 

protokołu.  

 

Ad 3) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poinformował, że do rozpoczęcia sesji  

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

Namysłowskiego z dnia 7 kwietnia 2021 roku oraz z XXVIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 22 kwietnia 2021 roku. 

 

Następnie poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 7 kwietnia 2021 roku – załącznik nr 3 do protokołu. Radni przyjęli 

protokół z XXVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 7 kwietnia 2021 roku 14 głosami za, 

1 głos przeciw – imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi – załącznik nr 4 do 

protokołu.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał pod głosowanie projekt 

protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku  

– załącznik nr 5 do protokołu. Radni przyjęli protokół z XXVIII sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku 14 głosami za, 1 głos wstrzymujący - imienny 

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

 

Ad 4) 

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 do informacji z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 17 

maja 2021 r., zapytał, jak wyglądają remonty na terenie Gminy Pokój. Poprosił również o jak 

najszybszy remont dróg oraz o wycinkę krzaków szczególnie przy skrzyżowaniach. 

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak poinformował radnych jakie prace zostały już wykonane, 

podziękował Pani Wójt Barbarze Zając za dofinansowanie powyższych remontów. Następnie 

mówił jakie prace są już zlecone w danych gminach oraz o planowanych remontach w tym roku. 
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Wspomniał również o rozstrzygnięciu przetargu na remonty typu PATCHER, który przyśpieszy 

naprawy nawierzchni.   

 

Następnie Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał o remont nawierzchni w miejscowości 

Łączany. 

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak, udzielił informacji, że powyższy odcinek 

został już wyremontowany niestety wykonawca niewłaściwie wykonał naprawy, co skutkowało 

złożeniem reklamacji przez powiat. Poinformował również, że zostało zlecone wykonanie 

dokumentacji projektowej na remonty kilku odcinków dróg.   

 

Radny Antoni Sobiegraj zwrócił również uwagę na problemy z usuwaniem zakrzaczeń, 

które trwa na terenie gmin.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zawnioskował o zapisanie w protokole, że na sesji 

kwietniowej informował o tym, że konkursy dla lekarzy w Namysłowskim Centrum Zdrowia nie 

odbyły się, a także zakupiono sprzęt z pominięciem ustawy prawo zamówień publicznych. Co 

według niego świadczy o niewłaściwym nadzorze właścicielskim nad spółką.   

 

  Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że w dniu 27 maja br. odbędzie 

walne zgromadzenie spółki, na którym temat zastanie poruszony oraz omówiony z radą nadzorczą 

szpitala.  

 

 Następnie Radny Zenon Kotarski zgłosił uwagi do utrzymanie czystości na chodnikach  

w gminie Domaszowice oraz wspomniał o konieczności naprawy chodnika.  

 

 Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak, poinformował radnego, że w miarę 

posiadanych środków pracę zostaną wykonane.  

  

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zwrócił również uwagę na jakość drogi Żaba – 

Biestrzykowice, zapytał również, dlaczego Starosta Namysłowski, przedstawiciel Zarządu albo 

pracownik wydziału nie pojawił się na proteście mieszkańców. 

  

  Starosta Namysłowski poinformował radnego, że nie otrzymał zaproszenia, mówił również 

o tym, że zarząd powiatu w miarę posiadanych środków wykonał w każdej gminie remont 

nawierzchni, a w kolejnych latach wyremontowane zostaną kolejne odcinki.  

  

Ad 5) 

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta przystąpił do realizacji 

punktu 5 – Zapoznanie z raportem o stanie Powiatu Namysłowskiego za rok 2020 – załącznik 

nr 8 do protokołu. Raport był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji, jest obszerny i został 

napisany przez Sekretarza Powiatu. Następnie Przewodniczący Rady poprosił Starostę 

Namysłowskiego o zabranie głosu. 

 

Ad 5a) 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz pokrótce zaprezentował raport o stanie powiatu za 

rok 2020. Podczas swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, że poprzedni rok był trudny ze względu na 

pandemię, przedstawił krótką charakterystykę powiatu, mówił o poprawie bezpieczeństwa 

mieszkańców, edukacji, programach w jakich uczestniczył powiat oraz jednostki organizacyjne, 

gospodarce niskoemisyjnej, wzroście dostępności komunikacyjnej, programie e-usługi, scaleniach 

w miejscowości Zofijówka, ochronie zabytków, o zewnętrznych środkach finansowych, które 

zostały pozyskane przez powiat, o partnerstwie 307, o remontach, bieżącym utrzymaniu dróg,  

o nieodpłatnej pomocy prawnej. Starosta wspomniał również o przekształceniu Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia w szpital covidowy oraz o zorganizowanym przez powiat ośrodku kwarantanny 
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dla osób wracających z zagranicy. Podziękował służbom mundurowym za pomoc  

w rozdysponowaniu środków ochrony osobistej. W ramach działań promocyjnych powiat po raz 

kolejny zorganizował rajd rowerowy „Dla Niepodległej”, przypomniał o wizycie prezydenta – 

Andrzeja Dudy, wsparciu klubów sportowych. Przedstawił najważniejsze informacje z pracy 

każdego wydziału Starostwa Powiatowego.  

 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta wznowił obrady Rady Powiatu Namysłowskiego. 

Stan Radnych 13.  

 

Sekretarz Powiatu Namysłowskiego Sławomir Hinborch poinformował o błędzie 

redakcyjnym w raporcie oraz przedstawił brakujący punkt dot. wydziału zdrowia.    

 

W trakcie wypowiedzi na salę narad wrócili radni Mariusz Jabłoński i Wicestarosta 

Namysłowski Tomasz Wiciak. Stan Radnych 15.  

 

Przewodniczący Andrzej Michta otworzył debatę nad raportem, mówiąc, że w pierwszej 

kolejności zabierze głos Radny Rady Miejskiej w Namysłowie, Sołtys Wsi Woskowice Małe Pan 

Marcin Biliński zgodnie ze złożonym wnioskiem – załącznik nr 9 do protokołu, a w dalszej 

kolejności radni. 

 

Sołtys Woskowic Małych Marcin Biliński powiedział, że zdecydował się wziąć udział  

w dzisiejszej debacie o raporcie stanu powiatu namysłowskiego za 2020 rok z kilku powodów. 

Pan Marcin Biliński poprosił, aby w przyszłości raport był bardziej dostępny dla mieszkańców  

– umieszczony na stronie w widocznym miejscu oraz o uzupełnienie danych o wyniki matur. 

Zapytał również o zakup akcji szpitala. 

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz wyjaśnił, że powiat wpłacił kwotę równoważną 

51% udziałów spółki, pozostali udziałowcy – Gminy wpłaciły kwoty proporcjonalne do 

posiadanych udziałów. Wpłacone środki finansowe zasiliły budżet Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia.  

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak podziękował za uwagę dotyczącą matur  

i zapewnił, że w przyszłości rozważy rozszerzenie raportu o wyniki maturalne.  

 

Pan Marcin Biliński zapytał o sterylizatornię szpitala, czy w związku z zamknięciem 

oddziału ginekologiczno-położniczego inwestycja zostanie wykorzystana w pełnym zakresie?  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz zapewnił, że sterylizatornia zostanie wykorzystana 

w pełnym zakresie przez odziały chirurgii, ortopedii ręki i inne oddziały, rozważana jest również 

możliwość udostępnienia jej w sposób komercyjny zewnętrznym podmiotom gospodarczym. 

Dotychczasowa sterylizatornia nie spełnia norm sanepidu co w przyszłości wiązałoby się  

z zamknięciem szpitala. Starosta podkreślił również fakt, że na dzień dzisiejszy żaden z oddziałów 

nie został zlikwidowany, rozważane są różne warianty funkcjonowania szpitala.  

 

 Pan Marcin Biliński poprosił o informacje dotyczące nałożonej przez powiat kary dla 

Gminy Namysłów w związku z wycinką drzew w miejscowości Krasowice. Dlaczego środki 

finansowe z kary nie zostały ujęte w budżecie? Dlaczego do dnia dzisiejszego starostwo nie 

wyliczyło kary? 

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że Gmina odwołała się o decyzji,  

a na dzień dzisiejszy Samorządowe Kolegium Odwoławcze odesłało powiatowi sprawę do 

ponownego rozpatrzenia. Pracownicy wydziału pracują nad szczegółowym wyliczeniem kary. 
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Dokumentacja jaka jest w posiadaniu starostwa jest niepełna co znacznie utrudnia oszacowanie 

średnicy drzew, co winno stanowić podstawę do wyliczenia wysokości kary. Starosta podkreślił 

również fakt, że wycinka była wykonana w sposób masowy tzn. wycięto około 7.200 sztuk drzew, 

pracownicy muszą ustalić średnicę każdego drzewa i na jej podstawie dokonać obliczeń. Środki 

finansowe z kary nie zostały ujęte w budżecie na ten rok, ponieważ decyzja nie stała się 

prawomocna.  

  

 Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka wyjaśniła Panu Bilińskiemu, że powyższa kara 

znajdzie się w księgach rachunkowych w kolumnie należności w monecie uprawomocnienia się 

decyzji. 

 

 Pan Marcin Biliński zapytał, czy z zeznań świadków wynika, że średnica wycinanych 

drzew wymagała pozwolenia na wycinkę.  

 

  Starosta Namysłowski powiedział, że sprawa prowadzona jest na podstawie raportu 

Najwyższej Izby Kontroli, który dopatrzył się nieprawidłowości przy wycince 7.200 sztuk drzew. 

Nie wyklucza, że podczas wycinki zostały wycięte również drzewa o średnicy niewymagającej 

pozwolenia. Pracownicy starostwa skupiają się tylko i wyłącznie na drzewach przekraczających 

średnicę 50 centymetrów.  

 

 Następnie Radny Krzysztof Szyndlarewicz zarzucił Staroście Namysłowskiemu pochopne 

wydanie decyzji, która została odrzucona przez SKO oraz opieszałość w wydaniu nowej  

– prawidłowo wydanej decyzji. 

 

 Starosta Namysłowski zapewnił, że powyższa kara zostanie naliczona w sposób rzetelny 

tak, aby w momencie odwołania przez Gminę, Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie miało 

podstaw do jej odrzucenia.  

 

  Sołtys Marcin Biliński wyraził nadzieję, że powyższa sprawa zakończy się pomyślnie dla 

Gminy Namysłów i kara nie zostanie naliczona. Zapytał, czy istnieje możliwość uzyskania 

wsparcia w wycince zakrzaczeń przy drogach powiatowych od gmin?  

 

 Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak poinformował radnych, że takie rozmowy 

zostały przeprowadzone, gmina Wilków i Świerczów w miarę posiadanych środków wspomaga 

powiat przy wycince traw. Zostało również wydane zlecenie na wycinkę zakrzaczeń przy drogach 

powiatowych, firma przystąpiła już do prac.  

 

 Pan Marcin Biliński przypomniał Staroście, że zarząd miał zająć się drogą na odcinku 

Igłowice – Woskowice Małe. Zapytał, kiedy zostanie przejęty przejazd kolejowy w miejscowości 

Bukowa Śląska?  

 

 Starosta Namysłowski przekazał informację, że przejęciem przejazdu kolejowego zajmuje 

się Gmina Namysłów, natomiast jeśli chodzi o drogi – przeglądy są dokonywane i w miarę 

posiadanych środków dokonywane są remonty i naprawy.  

 

 Wicestarosta Namysłowski poprosił o czas i wyrozumiałość, drogi są remontowane  

w miarę posiadanych środków, powiat nie jest wstanie wyremontować wszystkich dróg 

jednocześnie. Zapewnił, że do końca czerwca największe ubytki zostaną naprawione,  

a w późniejszym czasie dokonane zostaną remonty typu PACHER.  

 

 Sołtys Marcin Biliński zapytał o wzrost bezrobocia oraz o przyczynę bezrobocia u młodych 

osób? 
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 Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak poinformował, że większość z tych osób nie 

wyraża chęci podjęcia zatrudnienia za najniższa krajową.  

 

 Sekretarz Powiatu Sławomir Hinborch poinformował Pana Marcina Bilińskiego, że raport 

był omawiany na Zarządzie Powiatu, a w dniu 18 maja br. został opublikowany na stronie 

internetowej, przekazał również Sołtysowi, gdzie można znaleźć omawiany dokument.  

 

 Starosta Namysłowski przekazał informację, że gdy tylko sytuacja epidemiologiczna 

unormuje się chciałby zorganizować spotkanie – konferencje dotycząca efektów nauczania nie 

tylko na poziomie uczniów szkół średnich, ale również na poziomie podstawowym, aby 

wprowadzić rozwiązania, które poprawią zdawalność – wyniki matur.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta ogłosił przerwę w obradach.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta wznowił obrady Rady Powiatu Namysłowskiego. 

Stan Radnych 15.  

 

Pomiędzy Radnym Krzysztofem Szyndlarewiczem, a Radnym Zbigniewem 

Bratosiewiczem nawiązała się dyskusja dotycząca wycinki drzew oraz ich średnicy  

w miejscowości Krasowice.  

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak oraz Przewodniczący Rady Andrzej Michta 

poprosili radnych o merytoryczne wypowiedzi dotyczące raportu. 

 

Radna Lucyna Medyk zwróciła uwagę, że w raporcie jest zbyt mało informacji 

dotyczących Namysłowskiego Centrum Zdrowia. Radna uważa, że informacje takie jak 

zatrudnienie, funkcjonowanie poszczególnych oddziałów dotyczące szpitala powinny być w nim 

zawarte.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz odczytał widomość, którą otrzymał Starosta Namysłowski 

dotyczącą spotkania - protestu w miejscowości Żaba. Radny zarzucił Staroście i Zarządowi 

Powiatu bierność w działaniach, przypomniał o aneksie dla byłego prezesa Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia, o bezpodstawnym wypłaceniu nagród dla Pani Leokadii Czarny. Obarczył 

Starostę Konrada Gęsiarza i Zarząd odpowiedzialnością za zły stan dróg powiatowych, złą 

kondycję finansową w szpitalu. Zapytał, gdzie jest Rada Nadzorcza i właściciele Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia? Radny wspomniał również o nielegalnej wycince drzew w Krasowicach, 

zarzucając Staroście niewłaściwe wyliczenie kary dla Gminy Namysłów. Zarzuca Staroście 

zrzucenie winy na Radnych Powiatu Namysłowskiego oraz Radnych Gminy za złą kondycję 

finansową szpitala. Radny w trosce o dobro mieszkańców powiatu powiedział, że nie udzieli 

absolutorium jak i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.  

 

Przewodniczący Andrzej Michta przywitał Burmistrza Namysłowa Pana Bartłomieja 

Stawiarskiego.  

 

Radny Zbigniew Bratosiewicz odniósł się do słów Radnego Szyndlarewicza z pytaniem, 

ile lat jest już samorządowcem.  

 

Ponownie nawiązała się dyskusja między radnym Szyndlarewiczem, a radnym 

Bratosiewiczem odnośnie dróg powiatowych, szpitala oraz dokonań w samorządzie.   

   

 Wicestarosta Namysłowski podkreślił fakt, że szpital jest najważniejszą spółką na terenie 

powiatu. Mówił o złym, niewystarczającym dofinansowaniu przez Narodowy fundusz Zdrowia. 

Koszty utrzymania Namysłowskiego Centrum Zdrowia rosną poprzez wzrost pensji personelu, 

odnotowany został również wzrost kosztów utrzymania. 
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 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, dlaczego Namysłowskie Centrum Zdrowia nie 

przystąpiło do programu dot. dostępności? Dlaczego spółka nie skorzystała z dofinansowania, 

które pozwoliłoby dostosować budynek, stronę internetową dla osób niepełnosprawnych.  

 

Radny Antoni Sobiegraj zaproponował zatrudnienie kadry medycznej z za wschodniej 

granicy.  

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak podkreślił fakt, iż szpital będąc szpitalem 

covidowym zapewniał pacjentom Powiatu Namysłowskiemu zakażonym wirusem opiekę, pełnił 

również nocną i świąteczna opiekę zdrowotną dla pozostałych mieszkańców. Lekarze, którzy 

zrezygnowali z pracy są w wieku emerytalnym i należy im się odpoczynek po wieloletniej pracy. 

Wicestarosta podziękował lekarzowi Grzegorzowi Wójcikowi za ciężką prace w okresie 

przekształcenia szpitala. Podczas swojej wypowiedzi podkreślił fakt, że lekarzy brakuje, a stawki 

za godziny pracy rosną. Poprosił o radych o wsparcie oraz o nietworzenie negatywnego wizerunku 

szpitala.   

 

 Przewodniczący Andrzej Michta poprosił radnych o ostudzenie emocji oraz o zadawanie 

merytorycznych pytań dotyczących raportu. 

 

 Radna Lucyna Medyk odniosła się do słów Wicestarosty mówiła, że opieka nocna  

i świąteczna była, tylko na danych dyżurach nie było lekarza. W swojej wypowiedzi ponownie 

podkreśliła fakt, iż w raporcie nie znalazły się szczegółowe informacje o Namysłowskim Centrum 

Zdrowia.  

 

 Nawiązała się dyskusja między radną Lucyną Medyk, a Wicestarostą Tomaszem 

Wiciakiem na temat zatrudnienia w szpitalu. 

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, dlaczego na stronie internetowej 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia nie znajduje się informacja o żadnym konkursie, skoro szpital 

szuka lekarzy?  

 

 Następnie zabrał głos Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarki poprosił w imieniu 

pracowników Namysłowskiego Centrum Zdrowia o nietworzenie negatywnego piaru oraz  

o umożliwienie im pracy w spokoju. Burmistrz poprosił radnych o współpracę dla dobra szpitala. 

Podkreślił fakt, iż Namysłowskie Centrum Zdrowia nie jest wyjątkiem, sytuacja szpitali w całym 

kraju jest trudna dla porównania przedstawił przytoczył przykłady z ościennych powiatów tj. 

Brzeg czy Kluczbork. Poprosił radnych o zrobienie rachunku sumienia oraz o wspólną pracę na 

rzecz szpitala.  

 

 Radny Szyndlarewicz zapytał, dlaczego Przewodniczący Rady wysyła zaproszenie na 

spotkanie dotyczące szpitala? Dlaczego Pani Prezes Agnieszka Zagola wyprosiła ze spotkania 

poprzedniego prezesa Pana Mirosława Wójciaka? Radny wyraził chęć wzięcia odpowiedzialności 

za szpital, ale pod warunkiem, że inni fachowcy będą mogli wypowiedzieć się w temacie.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta odniósł się do wypowiedzi radnego informując, że 

zaproszenie wysłane było przez niego na prośbę Pani Prezes i mieli w nim uczestniczyć tylko 

zaproszeni goście. Gospodarzem spotkania nie był on, lecz Pani Prezes Agnieszka Zagola, która 

nie życzyła sobie obecności byłego Prezesa Pana Mirosława Wójciaka na spotkaniu.  

  

 Nawiązała się dyskusja na temat formy zaproszenia oraz wyproszenia ze spotkania Pana 

Mirosława Wójciaka między radnymi: Lucyną Medyk, Zbigniewem Bratosiewiczem  

i Przewodniczącym Andrzejem Michtą. Podsumowując dyskusję Przewodniczący Rady Powiatu 
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jeszcze raz powtórzył, że nie on był gospodarzem spotkania nie on wyprosił Pana Mirosława 

Wójciaka, a następnie zamknął dyskusję w tym temacie.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczących Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

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

 

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

poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Ad 5b)  

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu Namysłowskiego wotum zaufania pod głosowanie – załącznik 

nr 10 do protokołu.  

 

Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Namysłowskiego wotum zaufania 

została podjęta 13 głosami za przy 2 głosach przeciwnych, nadano jej numer XXIX/203/2021 – 

załącznik nr 11 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta złożył gratulacje dla Starosty Namysłowskiego 

Konrada Gęsiarza oraz całego Zarządu Powiatu Namysłowskiego.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz złożył podziękowania wszystkim pracownikom 

zarówno Starostwa Powiatowego jak i pracownikom jednostek samorządu. Poprosił radnych, aby 

sesje były przeprowadzane w sposób merytoryczny, a nie tylko polegały na wytykaniu błędów. 

 

Radna Lucyna Medyk nie zgodziła się ze sławami Starosty Namysłowskiego Konrada 

Gęsiarza, powiedziała, że opozycja jest od tego, żeby kontrolować działania Starosty i Zarządu, 

pokazywać błędy, wspierać i opiniować.   

 

Ad 6)  

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta powiedział, że sprawozdanie roczne  

z wykonania budżetu za rok 2020 oraz sprawozdanie finansowe, Zarząd Powiatu przekazał Radzie 

Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Oba sprawozdania były przedmiotem posiedzenia 

wspólnego Komisji, a sprawozdanie roczne podlegało również opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Następnie przedstawił procedurę udzielania absolutorium.  

 

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę o przedstawienie 

opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. 

 

Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka przedstawiła uchwałę nr 137/2021 z dnia  

28 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r – załącznik nr 13 do protokołu.  

Powiedziała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie 

opiniuje sprawozdanie Zarządu Powiatu Namysłowskiego z wykonania budżetu za 2020 rok. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Antoniego 

Sobiegraja o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok – załącznik nr 

14 do protokołu. 

 

Przewodniczący Antoni Sobiegraj powiedział, że w/w projekt uchwały został przez 

Komisję zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił o opinię Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Romana Letkiego. 

 

Przewodniczący Roman Letki powiedział, że w/w projekt uchwały został przez Komisję 

zaopiniowany pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił o opinię Przewodniczącego 

Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotra Lechowicza 

 

Przewodniczący Piotr Lechowicz powiedział, że w/w projekt uchwały został przez 

Komisję zaopiniowany pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta ogłosił przerwę w obradach.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta wznowił obrady Rady Powiatu Namysłowskiego. 

Stan Radnych 15.  

 

Ad 6a) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał pod głosowanie projektu uchwały 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego za 2020 rok – załącznik nr 15 do protokołu.  

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz 

sprawozdania finansowego za 2020 rok została podjęta 13 głosami za, przy 1 głosie 

przeciwnych, 1 głos wstrzymujący i nadano jej numer XXIX/204/2021 - załącznik nr 16 do 

protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 17 do 

protokołu. 

 

Ad 6b) 

 

Przewodniczący Rady poprosił zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Romana 

Letkiego o przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Powiatu Namysłowskiego  

w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za 2020 rok wraz z załącznikami. 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Roman Letki przedstawił uchwałę  

nr 17/3/2021 Komisji Rewizyjnej Powiatu Namysłowskiego z dnia 07 maja 2021 r.  

w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za 2020 rok i wniosku o udzielenie absolutorium 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego wraz z załącznikami – załącznik nr 18 do protokołu.  

 

Skarbnik Powiatu Namysłowskiego Katarzyna Parzonka odczytała uchwałę  

nr 168/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia  

14 maja 2021 r. nt opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za  

2020 rok – załącznik nr 19 do protokołu. Powiedziała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
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Namysłowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu  

za 2020 rok. Następnie poinformowała, że radni otrzymali materiał w wersji elektronicznej. 

Zapytała, czy jest konieczność odczytywania uzasadnienia do powyższej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił o zadawanie pytań.  

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu 

wykonania budżetu powiatu za 2020 rok – załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania 

budżetu powiatu za 2020 rok została podjęta 13 głosami za, przy 2 głosach przeciwnym. 

Uchwale nadano numer XXIX/205/2021 – załącznik nr 21 do protokołu. Imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta podziękował i pogratulował Staroście 

Namysłowskiemu, Zarządowi Powiatu, Pani Skarbnik Katarzynie Parzonce oraz pracownikom 

wydziału finansowego Starostwa.  

 

Salę narad opuścił Radny Mariusz Jabłoński. Stan Radnych 14. 

  

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz podziękował Radnym, Pani Skarbnik, pracownikom 

wydziału finansowego, wszystkim pracownikom starostwa oraz pracownikom jednostek 

samorządu.  

 

Ad 7) 

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

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

w 2021 roku – załącznik nr 23 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. 

 

 Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2021 roku została podjęta 14 głosami za, nadano jej numer XXIX/206/2021 - 

załącznik nr 24 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi 

załącznik nr 25 do protokołu.’ 

 

Ad 8) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta następnie przystąpił do informacji  

z działalności Wydziału Dróg za rok 2020. Podsumowanie akcji zimowej w sezonie 2020/2021 

– załącznik nr 26 do protokołu. Zapytał, czy radni mają pytania. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy drogi powiatowe były utrzymane we 

właściwym standardzie? 
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Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował radnych, że drogi były przejezdne, 

zgodnie z przepisami. Zima w tym roku była trudna i nie tylko przez opady czy niskie temperatury, 

ale również przez wichury, które nawiewały śnieg z pól na drogi co powodowało utrudnienia  

w utrzymaniu dróg. Pługopiaskarki wyjeżdżały wczesnym rankiem, tak aby umożliwić 

mieszkańcom powiatu dotarcie do pracy. Prace były monitorowana przez odpowiedzialny 

wydział.  

 

Radna Lucyna Medyk otrzymała informację o nieodśnieżanej drodze w miejscowości 

Miodary. 

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że sprawdzi trasy przejazdów 

pługopiaskarek.  

  

 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 poinformował, że sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie.   

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że informacji  

z działalności Wydziału Dróg za rok 2020. Podsumowanie akcji zimowej w sezonie 2020/2021 

została pozytywnie przyjęta.  

 

Ad 9) 

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

punktu tj. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok – załącznik nr 27 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił o opinię Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Romana Letkiego. 

 

Przewodniczący Roman Letki powiedział, że ocena została przez Komisję zaopiniowana 

pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że ocena zasobów pomocy 

społecznej za rok 2020, została pozytywnie przyjęta.  

 

Ad 10)  

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

z realizacji programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2020 – załącznik nr 28 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił o opinię Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Romana Letkiego. 

 

Przewodniczący Roman Letki powiedział, że sprawozdanie zostało przez Komisję 

pozytywnie zaopiniowane.  
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Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że sprawozdania z realizacji 

programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 

2020, została pozytywnie przyjęta.  

 

Ad 11) 

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

punktu tj. Interpelację i zapytania radnych. 

 

Radna Lucyna Medyk złożyła Przewodniczącemu interpelację i odczytała treść interpelacji 

dot. oznakowania pionowego i poziomego przy ulicy Oławskiej w Namysłowie oraz czy zostały 

przeprowadzone kontrole znaków drogowych – załącznik nr 29 do protokołu.  

 

Ad 12) 

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

i sprawy różne. 

 

Radny Roman Letki zapytał o wycinkę krzaków we wsi Domaradz i pozostałych poboczy 

dróg powiatowych w Gminie Pokój oraz o przejazd kolejowy. Zapytał, czy istnieje możliwość 

zlecenia tej wycinki firmie obsługującej Gminę? Wyraził również chęć uczestnictwa w objazdach 

dróg na terenie Gminy Pokój.  

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak poinformował radnego, że powiat podpisał umowę  

z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym i niestety nie może zlecić wycinki 

innemu podmiotowi gospodarczemu. Powiat może jedynie poprosić Gminę o nieodpłatne 

wsparcie. Objazdy przeprowadzane są przez uprawnionego pracownika wydziału dróg oraz 

pracownika Komedy Powiatowej w Namysłowie, będziemy informować, kiedy kolejny objazd 

będzie przeprowadzany.  

 

Starosta Namysłowski poinformował, że przeprowadzi rozmowy ze spółką dotyczące 

naprawy powyższego przejazdu.  

 

Radny Antoni Sobiegraj poprosił o interwencję do GDDKiA w sprawie budowy ronda lub 

sygnalizacji świetlnej w miejscowości Domaszowice.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił również o interwencję w sprawie budowy 

chodnika w miejscowości Bukowa Śląska.   

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak przekazał informację, że na najbliższą sesję zostanie 

przygotowana Uchwała dotycząca poprawy bezpieczeństwa w miejscowości Domaszowice  

i Bukowa Śląska. Zaprosił w imieniu Przewodniczącego Antoniego Sobiegraja panów radnych na 

Komisję Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku w celu 

wypracowania projektu uchwały.  

 

Radna Lucyna Medyk złożyła życzenia z okazji dnia Matki oraz zbliżającego się dnia 

samorządowca. 

 

Ad 13) 



13 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż w dniu 21 kwietnia 2021 r. do Starostwa 

Powiatowego wpłynęła petycja Pani Sołtys wsi Wielołęka dotycząca remontu drogi powiatowej  

z Wielołęki do Domaszowic. Petycja została przekazana do Komisji Skarg, wniosków i petycji - 

załącznik do protokołu nr 30.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 

najprawdopodobniej w dniu 30 czerwca 2021 r. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta 

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

Powiatu Namysłowskiego. 

  

XXIX sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1614. 

 

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Michta 
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           Andrzej Michta 
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