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PROTOKÓŁ NR XXX/2021 

Z XXX SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 24 czerwca 2021 R. 

 

*  *  * 

 

Obrady XXX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1014. 

Miejscem posiedzenia była duża Sala narad im. Michała Ilnickiego w Starostwie Powiatowym  

w Namysłowie, ul. Plac Wolności 12A.  
 

Sesja odbyła się z następującym porządkiem: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

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

5. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o funkcjonowaniu S.A. za 2020 r. 

6. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z.o.o. za I kwartał 2021 r.  

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiana uchwały XXIII/174/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 

roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok, 

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

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

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

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 

realizację w 2021 r. dla Powiatu Namysłowskiego. 

8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za rok 2020.  

9. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego za 2020 r. 

10. Interpelacje i zapytania radnych.  

11. Wnioski i sprawy różne. 

12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

13. Zakończenie sesji. 

 

Otwarcia XXX 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, Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia Agnieszkę Zagolę, Dyrektora 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia Ilonę Mróz, 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 14 radnych).  

 

Ad 2) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta zaproponował zmianę porządku obrad, 

poprzez wprowadzenie dwóch dodatkowych projektów uchwał omawianych na wspólnym 

posiedzeniu komisji, w następujący sposób: jako punkt 7 e uchwałę w sprawie uznania petycji 

dotyczącej zaplanowania w budżecie powiatu namysłowskiego na 2022 rok środków finansowych 

na remont drogi powiatowej nr 1145 O wraz z utwardzeniem poboczy za zasługującą na 

uwzględnienie i jako punkt 7 f uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji 
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zadań budowy ronda w miejscowości Domaszowice, w ciągu drogi krajowej nr 42 oraz budowy 

chodnika w miejscowości Bukowa Śląska i Igłowice oraz wykonanie przejść dla pieszych  

w miejscowości Kamienna i Namysłów w ciągu drogi nr 39, budowy sygnalizacji świetlnej  

w miejscowości Namysłów droga nr 39 jako zadania priorytetowego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał pod głosowanie zaproponowane 

zmiany w porządku obrad.  

 

Wniosek za zmianą porządku obrad został przyjęty 14 głosami za- imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi – załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Porządek obrad po zmianach wyglądał następująco: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

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

5. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o funkcjonowaniu S.A. za 2020 r. 

6. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z.o.o. za I kwartał 2021 r.  

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zmiana uchwały XXIII/174/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 

roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok, 

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

c. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów w 2021 roku, 

d. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 

realizację w 2021 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

e. w sprawie uznania petycji dotyczącej zaplanowania w budżecie powiatu namysłowskiego 

na 2022 rok środków finansowych na remont drogi powiatowej Nr 1145 O wraz  

z utwardzeniem poboczy za zasługującą na uwzględnienie, 

f. w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji zadań budowy ronda  

w miejscowości Domaszowice, w ciągu drogi krajowej nr 42 oraz budowy chodnika  

w miejscowości Bukowa Śląska i Igłowice oraz wykonanie przejść dla pieszych  

w miejscowości Kamienna i Namysłów w ciągu drogi nr 39, budowy sygnalizacji świetlnej 

w miejscowości Namysłów droga nr 39 jako zadania priorytetowego. 

8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za rok 2020.  

9. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego za 2020 r. 

10. Interpelacje i zapytania radnych.  

11. Wnioski i sprawy różne. 

12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

13. Zakończenie sesji. 

 

Ad 3) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poinformował, że do rozpoczęcia sesji  

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

Namysłowskiego z dnia 26 maja 2021 roku. 

 

Następnie poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 26 maja 2021 roku – załącznik nr 3 do protokołu. Radni przyjęli protokół 

z XXIX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 maja 2021 roku 11 głosami za, 3 głosy 
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wstrzymujące – imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi – załącznik nr 4 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 5 do protokołu.  

 

Radny Zenon Kotarski podziękował za połatanie drogi w miejscowości Siemysłów oraz 

zapytał, kiedy zostanie zakończone łatanie dróg powiatu namysłowskiego.  

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak poinformował, że drogi powiatowe są łatane 

metodą PATCHER i jeśli warunki atmosferyczne pozwolą w najbliższym czasie prace zostaną 

zakończone.  

 

Następnie Radny Roman Letki zapytał na jakim odcinku w miejscowości Zawiść zostanie 

przeprowadzona naprawa nawierzchni oraz na jaką kwotę zostały oszacowanie koszty w związku 

z 50% dofinansowaniem przez Gminę Pokój. 

 

Ponownie na pytanie Radnego odpowiedzi udzielił Wicestarosta Namysłowski Tomasz 

Wiciak, który poinformował Radnego, że kosztorys w/w remontu nie został jeszcze sporządzony. 

Wicestarosta Namysłowski podziękował Pani Wójt Barbarze Zając oraz Radnym Gminy Pokój za 

udzielenie dofinansowania. 

 

Radny Roman Półrolniczak przekazał prośbę Radnych Gminy oraz mieszkańców 

dotyczącą wyłatania drogi na odcinku Pielgrzymowice – Młokicie. 

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak zapewnił, że w przyszłym tygodniu zostanie 

na wspomniany odcinek wysłany PATCHER celem wyłatania ubytków. Poinformował również, 

że drogi powiatowe remontowane są w miarę posiadanych środków. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o wykaszanie miejsc niebezpiecznych 

takich jak skrzyżowania oraz poprawę widoczności znaków drogowych.  

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak poinformował radnych, że prace nie zostały 

jeszcze zakończone.  

 

Następnie Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, kiedy zostaną zakończone prace 

związane z wykaszaniem i czy wykaszaniem objęte są wszystkie drogi powiatowe? Poprosił  

o wycinkę przy drogach powiatowych w miejscowości Brzozowiec i Mikowice. 

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak odpowiadając na pytanie radnego powiedział, że wydział 

sprawdzi stan w/w poboczy, dróg oraz poinformował, że wykaszanie są wszystkie drogi 

powiatowe i prace zostaną zakończone w przyszłym tygodniu.  

 

Przewodniczący Andrzej Michta przywitał radnego Antoniego Sobiegraja (stan  

radnych 15).  

   

Ad 5) 

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta przystąpił do realizacji 

punktu 5 – Informacji Namysłowskiego Centrum Zdrowia o funkcjonowaniu S.A. za 2020 r.– 

załącznik nr 6 do protokołu. Materiały zostały dostarczone radnym w formie elektronicznej.  
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Pani Prezes Agnieszka Zagola omówiła pokrótce sprawozdanie za rok 2020 zawarte  

w nim informacje obejmujące sprawy finansowe z działalności podstawowej szpitala oraz 

praktyk lekarskich. Sporządzone zostało sporządzone przy współpracy z biegłym rewidentem 

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W ramach współpracy z Narodowym 

Funduszem Zdrowia spółka otrzymała ryczałt na zabezpieczanie szpitala, który obejmuje 

podstawowe usługi oddziałów i poradni. Pozostałe usługi były finansowane z kontraktu 

zgodnie z zapotrzebowaniem szpitala. Pani Prezes wspomniała również o przekształceniu 

szpitala na szpital covidowy i o problemach jakie występowały z kadrą medyczną, po 

przekształceniu szpitala większość z lekarzy zrezygnowała z pracy. W związku ze wzrostem 

pandemii znacznie wzrosły koszty materiałów i wynagrodzeń pracowników medycznych. Pani 

Prezes Agnieszka Zagola zwróciła również uwagę na fakt, że przychodem szpitala w 90% są 

fundusze z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowiem, a pozostałe przychody to są 

darowizny oraz dotacje. Kontrakt nie mógł być kontynuowany ze względu na przekształcenie, 

a w późniejszym czasie na brak kadry medycznej.  Podsumowując Pani Zagola powiedział, że 

w zeszłym roku szpital nie wypracował kontraktu, co wiąże się w konieczności wypracowania 

go w roku bieżącym. Pani Zagola poinformowała, że zatrudnienie w szpitalu wzrosło, a w roku 

br. zostało zatrudnionych 19 osób. Ponownie został uruchomiony oddział urologiczny, 

chirurgiczny oraz chirurgia ręki, zostały wprowadzone zabiegi komercyjne. Pani Prezes 

podziękowała władzą powiatu oraz Radnym za współpracę oraz pomoc finansową. 

Poinformowała również, że od lipca br. szpital czeka rewaloryzacja wynagrodzeń dla 

pracowników – kadry medycznej, szacunkowy koszty dla spółki miesięcznie to około 

380.000,00 złotych. Niestety kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia jest nie wystarczający 

do pokrycia wszystkich wydatków.  

 

Przewodniczący Andrzej Michta poprosił radnych o pytania związane z informacja za rok 

ubiegły oraz zapytał o statystykę z roku 2020. Poprosił o interpretację liczby zgonów, dlaczego 

w roku 2020 liczba zgonów się zmniejszyła mimo pandemii?  

 

Pani Dyrektor Ilona Mróz poinformowała, że pacjenci na oddziale paliatywnym byli 

leczeni na bieżąco i na szczęście tych zgonów było mniej. Niestety w roku 2020 diagnostyka 

pacjentów poza szpitalem była prowadzona w ograniczonym stopniu. Pacjenci, którzy trafiają 

teraz do szpitala niestety są w złym stanie medycznym, wymagają szerokiej diagnostyki.  

 

Następnie zabrał głos Radny Krzysztof Szyndlarewicz, który zapytał czy koszty 380.00 

złotych podwyżki zostały dobrze policzone? 

 

Pani Prezes Agnieszka Zagola poinformowała radych, że koszty zostały dobrze przeliczone 

wytłumaczyła, że tzw. koszty zembalowe zostały placówką zabrane, w związku z powyższym 

to szpitale będą je ponosić.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta ponownie poprosił o zadawanie pytań dotyczących 

roku 2020, a w kolejnym punkcie porządku obrad omówiony zostanie rok br.  

 

Kolejno zabrał głos Radny Adam Maciąg, który wspomniał o nierozliczonym ryczałcie 

szpitala, podkreślił fakt, że szpital jest w trudnej sytuacji finansowej. Radny zarzucił 

zarządzającym szpitala, że przez nie ogłoszenie konkursów trzy oddziały szpitala nadal 

pozostają zamknięte.  
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Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał Panią Prezes czy zwróciła się do poprzednich 

prezesów z propozycją współpracy przy opracowaniu sprawozdania oraz czy umożliwiła 

poprzednikom zapoznanie się ze sprawozdaniem i wniesie uwag przed walnym zgromadzeniem 

wspólników? 

 

Pani prezes Agnieszka Zagola poinformowała, że sprawozdanie zostało sporządzone przy 

współpracy wieloletnich pracowników szpitala – główną księgową Panią Teresą Czuczwarą 

oraz z biegłym rewidentem. Pani Zagola powiedziała, że od Prezesa Kuchczyńskiego nie 

otrzymała informacji dotyczącej zainteresowania sprawozdaniem, natomiast Prezes Wójciak 

złożył chęć zapoznania się ze sprawozdaniem po przekazaniu dokumentu walnemu 

zgromadzeniu.  

 

Nawiązała się dyskusja między radnym Krzysztofem Szyndrarewiczem, a Panią Prezes 

Agnieszką Zagolą dotycząca terminu przekazania dokumentów wspólnikom.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz przedstawił wyniki głosowanie walnego zgromadzenia 

szpitala, które udzieliło wotum zaufania byłemu prezesowi Krzysztofowi Kuchczyńskiemu, 

natomiast jego następcy prezesowi Mirosławowi Wóciakowi już nie. Radny nie zgadza się  

z wynikiem głosowanie walnego zgromadzenia, zarzucił Staroście polityczne rozgrywki. 

Zapytał, dlaczego prezes, który doprowadził spółkę do złej sytuacji finansowej otrzymał wotum 

zaufania?   

 

Następnie zabrał głos Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz, który podkreślił fakt, iż 

głosowanie walnego zgromadzenia jest tajne i nie należy obwiniać tylko Starosty za jego wynik.  

 

W związku z tym, że innych pytań nie było do punktu 5 – Informacji Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia o funkcjonowaniu S.A. za 2020 r. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej 

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

Społecznych Romana Letkiego.  

 

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

poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Ad 6)  

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta powiedział, że Informacja 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z.o.o. za I kwartał 2021 r.  została radnym dostarczona,  

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

 

Przewodniczący Andrzej Michta poprosił Panią Prezes o ustosunkowanie się do pytania 

Radnego Adama Maciąga z poprzedniego punktu.   

 

Pani Agnieszka Zagola poinformowała, że szpital jest w złej kondycji finansowej, spółka 

nie jest w stanie utrzymać się tylko z kontraktów i wyceny świadczeń medycznych.  

 

 Następnie Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał na jakim poziomie kształtuje się strata 

finansowa po pięciu miesiącach działalności szpitala? 
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 Pani Prezes Agnieszka Zagola przekazała radnych, że strata wzrosła ze względu na 

uruchomienie nowych oddziałów. Po pięciu miesiącach wynosi 2.800.000 złotych.  Pani Prezes 

Zagola poinformowała również, że oddziały takie jak neurologiczny, położniczy nie zostaną 

uruchomione do końca roku. Spółka planuje uruchomienie zabiegów planowych na istniejących 

oddziałach.  

 

 Starosta Namysłowski zapytał z jakimi kosztami wiąże się otwarcie oddziału położniczego 

i ginekologicznego?  

 

 Pani Agnieszka Zagola poinformowała radnych, że oddziały nie zostały otwarte ze 

względu na brak kadry medycznej. Szpital uzyskał pozwolenie od Narodowego Funduszu Zdrowia 

na otwarcie w szpitalu ginekologii planowej co pozwoli na minimalizację kosztów. Namysłowskie 

Centrum Zdrowia stara się również o uzyskanie zgody na otwarcie chirurgii planowej.  

 

 Pani Ilona Mróz poinformowała radnych, że od stycznia br. pediatria została wyłączona  

z ryczałtu co oznacza otrzymanie środków tylko z wypracowanego kontraktu, który plasuje się na 

poziomie 30%.  

 

 Następnie głos zabrał radny Adam Maciąg, który zasugerował, że konkursy związane  

z zatrudnieniem kadry medycznej na oddziale pediatrycznym nie zostały ogłoszone  

z premedytacją, a przyczyną nieuruchomienia oddziału nie był brak kadry medycznej tylko 

kalkulacja finansowa.  

 

 Pani Prezes Agnieszka Zagola poinformowała radnych, iż konkursy zostały ogłoszone, 

jednakże w momencie otrzymania decyzji Wojewody Opolskiego dotyczącej ponownego 

przekształcenia szpitala na szpital covidowy, konkursy zostały unieważnione.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował radnych, że były prowadzone 

rozmowy z lekarzami pediatrami, którzy wyrażali chęć podjęcia pracy, niestety nie udało się 

zapełnić pełnego grafiku, zabrakło kilku dyżurów w miesiącu marcu, kwietniu. Z każdym 

kolejnym miesiącem lekarze rezygnowali i w grafiku powstawały kolejne niezaplanowane dyżury. 

Pediatrzy z naszego terenu są osobami w podeszłym wieku i każdy z nich pracuje w przychodniach 

POZ-u, co kolidowało z możliwością podjęcia pracy w szpitalu.  

 

 Pani Ilona Mróz potwierdziła słowa Starosty Namysłowskiego, informując radnych, że to 

ona prowadziła większość z tych rozmów jeszcze z Prezesem Mirosławem Wójciakiem. Nie było 

założenia, że oddział pediatryczny nie zostanie otwarty. Były gotowe grafiki lekarskie  

i pielęgniarskie, niestety lekarze z dnia na dzień rezygnowali z podjęcia pracy. Rozmowy były 

prowadzone jeszcze w maju, niestety nie udało się wypełnić grafiku.  

 

 Następnie zabrała głos Radna Lucyna Medyk, która mówiła o zamkniętych oddziałach 

noworodków, pediatrii i położnictwa. Radna uważa, że władze szpitala nie zrobiły wszystkiego, 

aby te oddziały wznowiły działalność. Poprosiła władze szpitala o udzielenie informacji co  

z oddziałem ginekologicznym, z poradnią? Czy kobiety będą mogły z nich korzystać?   
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 Pani Prezes Agnieszka Zagola zapewniła radnych, że zarządzający szpitalem zrobili 

wszystko, aby pozyskać kadrę medyczną do zamkniętych oddziałów. Poradnia ginekologiczna 

pracuje przez cały czas. Szpital ma zatwierdzoną ginekologię planową.  

 

 Pani Dyrektor Ilona Mróz przekazała informacje, że ginekologia nie może przyjmować 

porodów, ponieważ szpital nie ma zatrudnionego lekarza pediatry - neonatologa.  

 

 Radna Lucyna Medyk poprosiła o wyjaśnienie pojęcia trybu planowego i na jakich 

zasadach będzie to funkcjonowało.  

 

 Pani Dyrektor Ilona Mróz wyjaśniła, że do momentu rozstrzygnięcia konkursów oddział 

ginekologii szpitala działa tak jak dotychczas. Oddział będzie działał od poniedziałku do piątku, 

pacjentki po konsultacji w poradni będą mogły się zgłaszać na oddział z wyznaczonym terminie.  

 

 Starosta Namysłowski przypomniał, że w ciągu roku szpital odnotował osiem przypadków 

na ostro, a pozostałe zabiegi były planowe.  

 

  Radna Lucyna Medyk zapytała ilu lekarzy i pielęgniarek jest zatrudnionych  

w Namysłowskim Centrum Zdrowia oraz jakie zabiegi komercyjne w szpitalu zostały 

uruchomione.  

 

 Pani Agnieszka Zagola przekazała informację, że od 10 maja funkcjonuje oddział 

urologiczny, na którym wykonywane są zabiegi komercyjne. Lista zabiegów planowych nadal jest 

uzupełniana, a zabiegi będą przeprowadzane od lipca. Lekarze ordynatorzy zostali zobligowani do 

przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, aby móc wykorzystać go w celach komercyjnych.    

 

 Radna Lucyna Medyk zapytała, czy prawdą jest, że składki ZUS pracowników szpitala nie 

zostały odprowadzone za dwa poprzednie miesiące.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poprosił, aby w pierwszej kolejności pytać  

w szpitalu, a nie w zaprzyjaźnionych mediach społecznościowych.  

 

 Nawiązała się dyskusja pomiędzy Radnymi: Krzysztofem Szyndlarewiczem, Lucyną 

Medyk, a Starostą Namysłowskim Konradem Gęsiarzem dotycząca mediów społecznościowych 

oraz ich wykorzystywania w odpowiedni sposób np. poprzez umieszczenie ogłoszeń konkursach 

w szpitalu, informowaniu mieszkańcu o aktualnej sytuacji Namysłowskiego Centrum Zdrowia.  

 

 Pani Prezes Agnieszka Zagola powiedziała, że szpital podjął działania w social mediach, 

zmodernizowana została strona internetowa, szpital korzysta z portali medycznych jaki i z radia  

i telewizji. Na pytanie dotyczące ZUS-u, poinformowała Radnych, że pracownicy szpitala są na 

bieżąco informowani o działaniach władz szpitala. ZUS został odroczony z zachowaniem 

wszystkich przywilejów pracowniczych, pracowników chroni również ustawa.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał o wycofanie konkursów, ile konkursów zostało 

ogłoszonych i na jakie stanowiska? Na jakie okresy zostały zawarte umowy z wolnej ręki?  
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 Pani Agnieszka Zagola poinformowała, że postępowania konkursowe nie zostały 

przeprowadzone, umowy z lekarzami zostały zawarte z wolnej ręki i obowiązują do końca roku. 

Szpital jest na etapie przygotowywania postępowań konkursowych.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta ogłosił 20 minutową przerwę w obradach.  

 

 Przewodniczący Andrzej Michta wznowił obrady po przerwie (stan Radnych 9). 

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał o okresy wypowiedzenia umów oraz czy  

w kwietniu zostały podpisane jakieś dodatkowe umowy poza konkursem? Czy umowy były 

konsultowanie z działem prawnym? Radny dodał, że podpisanie powyższych umów według niego 

jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.  

 

 Pani Prezes Agnieszka Zagola poinformowała, że każda umowę można rozwiązać, niestety 

nie pamięta dokładnie zapisów z każdej z zawartych umów. Poza konkursowo podpisane zostały 

umowy z lekarzami urologami. Wszystkie umowy były konsultowane z działem prawnym  

i zostały przez nich opiniowane.  

 

 Podczas wypowiedzi na salę narad wrócili radni: Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz, 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak, Radny Piotr Lechowicz i Wiceprzewodniczący 

Mariusz Jabłoński. Stan Radnych 13. 

 

Przewodniczący Andrzej Michta podziękował Paniom i poprosił o opinię 

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

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

Piotra Lechowicza. 

 

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 odczytał, że opinia była pozytywna.  

 

Ad 7a) 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIII/174/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 

30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok – załącznik nr 8 

do protokołu.  

 

W związku z tym, że 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.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

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

z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok została 

podjęta 13 głosami za, nadano jej numer XXX/207/2021 - załącznik nr 9 do protokołu. Imienny 

protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad 7b) 

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 11 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 budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków 

w 2021 roku została podjęta 13 głosami za, nadano jej numer XXIX/208/2021 - załącznik nr 12 

do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

 

Ad 7c) 

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

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

 – załącznik nr 14 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 w 2021 

roku, została podjęta 13 głosami za, nadano jej numer XXIX/209/2021 - załącznik nr 15 do 

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

protokołu. 
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Ad 7d) 

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

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

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na ich realizację w 2021 r. dla Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 17 

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 zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na ich realizację w 2021 r. dla Powiatu Namysłowskiego, została podjęta 13 

głosami za, nadano jej numer XXIX/210/2021 - załącznik nr 18 do protokołu. Imienny protokół 

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad 7e) 

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

uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej zaplanowania w budżecie powiatu 

namysłowskiego na 2022 rok środków finansowych na remont drogi powiatowej  

Nr 1145 O wraz z utwardzeniem poboczy za zasługującą na uwzględnienie – załącznik nr 20 

do protokołu.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz w związku z nieobecnością na komisji poprosił o projekt 

uchwały.  

 

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 uznania petycji dotyczącej zaplanowania w budżecie powiatu 

namysłowskiego na 2022 rok środków finansowych na remont drogi powiatowej  

Nr 1145 O wraz z utwardzeniem poboczy za zasługującą na uwzględnienie, została podjęta 13 
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głosami za, nadano jej numer XXIX/211/2021 - załącznik nr 21 do protokołu. Imienny protokół 

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad 7f) 

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

uchwały w sprawie w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji zadań budowy 

ronda w miejscowości Domaszowice, w ciągu drogi krajowej nr 42 oraz budowy chodnika  

w miejscowości Bukowa Śląska i Igłowice oraz wykonanie przejść dla pieszych  

w miejscowości Kamienna i Namysłów w ciągu drogi nr 39, budowy sygnalizacji świetlnej  

w miejscowości Namysłów droga nr 39 jako zadania priorytetowego – załącznik nr 23 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 uchwała została zaopiniowane pozytywnie.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji zadań budowy ronda  

w miejscowości Domaszowice, w ciągu drogi krajowej nr 42 oraz budowy chodnika  

w miejscowości Bukowa Śląska i Igłowice oraz wykonanie przejść dla pieszych  

w miejscowości Kamienna i Namysłów w ciągu drogi nr 39, budowy sygnalizacji świetlnej  

w miejscowości Namysłów droga nr 39 jako zadania priorytetowego, została podjęta 13 

głosami za, nadano jej numer XXIX/212/2021 - 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 Informacja  

z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za rok 2020 – załącznik nr 26 do 

protokołu. Zapytał, czy radni mają pytania. 

 

 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 informacja została zaopiniowana pozytywnie.   

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że Informacja z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za rok 2020 została pozytywnie przyjęta.  

 

Ad 9) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przystąpił do punktu tj. Informacji  

o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego za 2020 r.– załącznik nr 27 do protokołu.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił o opinię Przewodniczącego 

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

 

Przewodniczący Roman Letki powiedział, że informacja została przez Komisję 

zaopiniowana pozytywnie.  

 

Opinia Przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku Antoniego Sobiegraja. 

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku Antoni Sobiegraj poinformował, że informacja została zaopiniowana pozytywnie.   

 

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 Andrzej Michta poinformował, że Informacja o funkcjonowaniu 

Starostwa Powiatowego za rok 2020, została pozytywnie przyjęta.  

 

Ad 10) 

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

punktu tj. Interpelację i zapytania radnych. 

 

Radny Antoni Sobiegraj złożył Przewodniczącemu interpelację i odczytał treść interpelacji 

dot. zwrócenia się do przewoźników linii autobusowych o uruchomienia dwóch kursów przez 

miejscowości Domaszowice, Starościn, Dąbrowe Namysłowską, Domaradz na trasie Namysłów 

– Opole i Opole – Namysłów – załącznik nr 28 do protokołu.  

 

 Radna Lucyna Medyk odniosła się do interpelacji z poprzedniej sesji dot. oznakowania 

pionowego i poziomego przy ul. Oławskiej w Namysłowie. Czy w roku 2021 roku zostaną 

dokonane przeglądy drogi?  

  

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poprosił o złożenie interpelacji na piśmie.  

 

 Radny Roman Letki poprosił o wycinkę oraz podcinanie drzew, krzaków na terenie Gminy 

Pokój szczególnie w miejscach niebezpiecznych takich jak skrzyżowania. Radny zapytał również 

o przejazd kolejowy i o dotację dla wsi Nowa Biała dotkniętej tragicznym pożarem. 

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że przekaże sprawę do wydziału  

w celu sprawdzenia co można zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo. Natomiast jeżeli chodzi  

o przejazd kolejowy to spółka PKP już wystąpiła o zmianę organizacji ruchu i w lipcu zostaną 

wykonane naprawy. Starosta podziękował Pani Wójt Barbarze Zając za zaangażowanie w sprawę 

i działania. Poinformował również, że Pan Wicestarosta wystąpił z oficjalnym pismem do władz 

gminy wsi Nowa Biała niestety nie wpłynęła na nie jeszcze odpowiedź.   
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Ad 11) 

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

i sprawy różne. 

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak podziękował dyrektorom szkół za pracę w tym 

ciężkim okresie pandemii. Życzył uczniom i nauczycielom bezpiecznych wakacji.  

 

 Radny Antoni Sobiegraj w imieniu mieszkańca powiatu namysłowskiego zapytał  

o wydaną przez Starostę Namysłowskiego decyzję wodno- kanalizacyjną w drodze powiatowej?  

 

 Wicestarosta Namysłowski poinformował, że powyższa decyzja została wydana zgodnie  

z przepisami prawa.  

 

Ad 12) 

 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż w dniu 14 czerwca 2021 r. do Starostwa 

Powiatowego wpłynęła petycja Pani Sołtys sołectwa Świerczów dotycząca wykreślenia drogi 

powiatowej w miejscowości Świerczów przy ul. Brzeskiej z rejestru zabytków. Petycja została 

przekazana do Komisji Skarg, wniosków i petycji - załącznik do protokołu nr 28. 

 W dniu 11 czerwca 2021 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo od Wojewody 

Opolskiego – przekazanie według właściwości dotyczące skargi na działanie Starosty 

Namysłowskiego – złącznik do protokołu nr 29. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 

najprawdopodobniej w dniu 29 września 2021 r. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał Przewodniczącego czy wpłynęło do niego pismo, 

zawiadomienie z prokuratury odnośnie Namysłowskiego Centrum Zdrowia.  

 

Przewodniczący poinformował Radnego, że nie otrzymał takiego pisma.  

 

Przewodniczący Rady złożył radnym oraz mieszkańcom powiatu zdrowego, udanego,  

a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku   

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta 

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

Powiatu Namysłowskiego. 

  

XXX sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1314. 

 

  

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Michta 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Michta 

 

Protokół sporządziła: Alicja Włodarczyk 


