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PROTOKÓŁ NR XXXII/2021 

Z XXXII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2021 R. 

 

*  *  * 

 

Obrady XXXII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1200. 

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 protokołów z poprzednich sesji: 

a) protokół z XXX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 czerwca 2021r.  

b) protokół z XXXI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 4 sierpnia 2021r. 

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

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2021 r. dla Powiatu 

Namysłowskiego,  

b) usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2022 

roku,  

c) ustalenia rozkładu pracy godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego na rok 2020, 

d) zmiany uchwały nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2021 – 2029, 

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

f) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2021 roku, 

g) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie  

w 2021 roku, 

h) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Namysłowie w 2021 roku.  

6. Informacja na temat realizacji budżetu w I półroczu 2021 roku oraz informacja  

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

7. Informacja o wynikach naboru do szkół ponadpodstawowych 2021/2022 oraz projektach 

realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2021/2022. 

8. Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. 

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.  

10. Ocena sytuacji kryminalno-porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego w I półroczu 

2021 r.  

11. Informacja z działalności Wydziału Dróg w I-III kwartale 2021 r.  

12. Przygotowanie planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022. 

13. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za II kwartał 2021 r.  

14. Interpelacje i zapytania radnych.  

15. Wnioski i sprawy różne. 

16. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji: 

17. Zakończenie sesji. 
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Otwarcia XXXII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

Powiatu Andrzej Michta. Na wstępie przywitał Burmistrza Namysłowa Bartłomieja 

Stawiarskiego, Józefa Walasa Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiej Izby Rolniczej,  

Starostę Namysłowskiego Konrada Gęsiarza, Wicestarostę Namysłowskiego Tomasza Wiciaka, 

Radnych Powiatu Namysłowskiego, Skarbnik Powiatu Namysłowskiego Katarzynę Parzonkę, 

Pana Wojciecha Kucyperę Radce Prawnego, Komendanta Powiatowego Policji Andrzeja 

Ostrycharczyka , 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).  

 

Ad 2) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta zaproponował zmianę porządku obrad, 

poprzez wycofanie uchwały 5c w sprawie ustalenia rozkładu pracy godzin aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2022, wycofanie uchwały 5g  

w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie  

w 2021 roku, wycofanie uchwały 5h w prawie przekazania środków finansowych Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie w 2021 roku, wprowadzenie uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Namysłowskiego w przedmiocie 

przekroczenia terminu udostępnienia informacji publicznej jako punkt 5c,  wprowadzenie uchwały 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie wykreślenia z rejestru zabytków 

odcinaka drogi powiatowej o nr 1136 O wykonanego z kostki granitowej, ul. Brzeska  

w miejscowości Świerczów oraz wykonania przebudowy nawierzchni tego odcinka jako punkt 5g, 

wprowadzenie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozszerzenia istniejącej linii 

nr RS161869122 komunikacyjnej na terenie Powiatu Namysłowskiego przy drodze nr 1352 O  

w miejscowości Krzywa Góra relacji Namysłów – Opole, Opole – Namysłów jako punkt 5h. 

 

Radna Lucyna Medyk zapytała o powód wycofania uchwały w sprawie ustalenia rozkładu 

pracy godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2022. 

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak wyjaśnił, iż uchwała zostaje wycofana  

w związku z nieotrzymaniem opinii od Opolskiej Izby Aptekarskiej. Opinia jest niezbędna do 

podjęcia uchwały.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zaproponował zmianę do porządku obrad poprzez 

wycofanie punktu 13 tj. Informacji Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za II kwartał 

2021 r., a w zamian wprowadzenie w punkcie 13 Informacji Namysłowskiego Centrum Zdrowia 

Sp. z o.o. za osiem miesięcy działalności w 2021 r.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował radego, że bieżący materiał 

dotyczący miesiąca sierpnia został omówiony na komisjach. Przewodniczący zapewnił również 

Radnego, że pani prezes na pewno nie będzie się uchylać od odpowiedzi na tematy bieżące.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta w pierwszej kolejności poddał pod 

głosowanie zaproponowane przez siebie zmiany w porządku obrad. 

 

Wniosek za zmianą porządku obrad został przyjęty 15 głosami za- imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi – załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Andrzej Michta poddał pod głosowanie propozycję 

zmiany porządku obrad zaproponowaną przez Radnego Krzysztofa Szyndlarewicza.  
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Wniosek za zmianą porządku obrad został odrzucony 8 głosami przeciw, 6 głosów za i 1 

głos wstrzymujący - imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi – załącznik nr 3 

do protokołu.  

 

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 XXX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 czerwca 2021r.  

b) protokół z XXXI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 4 sierpnia 2021r. 

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

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2021 r. dla Powiatu 

Namysłowskiego,  

b) usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2022 

roku,  

c) rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Namysłowskiego w przedmiocie przekroczenia 

terminu udostępnienia informacji publicznej,  

d) zmiany uchwały nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2021 – 2029, 

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

f) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2021 roku, 

g) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie wykreślenia z rejestru zabytków 

odcinka drogi powiatowej o nr 1136 O wykonanego z kostki granitowej, ul. Brzeska w 

miejscowości Świerczów oraz wykonania przebudowy nawierzchni tego odcinka,  

h) podjęcia działań zmierzających do rozszerzenia istniejącej linii nr RS161869122 

komunikacyjnej na terenie Powiatu Namysłowskiego przy drodze nr 1352 O w 

miejscowości Krzywa Góra relacji Namysłów – Opole, Opole – Namysłów. 

6. Informacja na temat realizacji budżetu w I półroczu 2021 roku oraz informacja  

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

7. Informacja o wynikach naboru do szkół ponadpodstawowych 2021/2022 oraz projektach 

realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2021/2022. 

8. Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. 

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.  

10. Ocena sytuacji kryminalno-porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego w I półroczu 

2021 r.  

11. Informacja z działalności Wydziału Dróg w I-III kwartale 2021 r.  

12. Przygotowanie planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022. 

13. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za II kwartał 2021 r.  

14. Interpelacje i zapytania radnych.  

15. Wnioski i sprawy różne. 

16. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji: 

17. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przywitał Radnego Mariusza Jabłońskiego (stan radnych 

16 ). 

Ad 3a) 
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Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poinformował, że do rozpoczęcia sesji  

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

Namysłowskiego z dnia 24 czerwca 2021 roku. 

 

Radny Adam Maciąg zgłosił uwagę do treści protokołu dotyczącą oddziału 

neurologicznego. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta zacytował podważaną przez radnego treść 

,,oddziały takie jak neurologiczny, położniczy nie zostaną uruchomione do końca roku’’.   

 

Radca Prawny Wojciech Kucypera poinformował, iż zmiana w protokole może zostać 

dokonana tylko w przypadku odsłuchania całości nagrania i stwierdzeniu niezgodności słów Pani 

Prezes z treścią.    

 

Radni przyjęli protokół z XXX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 czerwca 

2021 roku 12 głosami za, 2 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące – imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi – załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad3b) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poinformował, że do rozpoczęcia sesji  

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

Namysłowskiego z dnia 4 sierpnia 2021 roku. 

 

Radni przyjęli protokół z XXXI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 4 sierpnia 

2021 roku 13 głosami za, 1 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące – imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi – załącznik nr 5 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 6 do protokołu.  

 

   Radny Zenon Kotarski zapytał czy wszystkie wnioski zgłoszone do starostwa zostaną ujęte 

w przyszłorocznym przetargu, czy na terenie powiatu zakończone zostały prace remontowe typu 

PATCHER oraz czy chodnik w Siemysłowie zostanie wyczyszczony i czy chodnik  

w Domaszowicach zostanie wyremontowany. Dlaczego termin scalania gruntów w miejscowości 

Zofijówka został przesunięty.  

 

  Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak poinformował radnych, iż prace dotyczące 

zakrzczeń są na bieżąco zlecane. Wicestarosta uważa za zasadne naprawienie chodnika przy ul. 

Kolejowej w Domaszowicach, wspomniał również o wykonanym przejściu dla pieszych, następnie 

podziękował mieszkańcom za oczyszczanie chodników przy własnych posesjach i poinformował, 

że chodnik w Siemysłowie w miarę możliwości, posiadanych środków zostanie wyczyszczony. 

Tomasz Wiciak poinformował, że remont PATCHERM na terenie powiatu został zakończony.  

 

  Starosta Namysłowski poinformował, iż przesunięcie terminu zakończenia scalania 

spowodowane jest brakiem decyzji z Wód Polskich. Bez wydanej decyzji nie można przystąpić do 

dalszych prac.  

 

  Radny Zenon Kotarski podziękował za wykonane przejście w Domaszowicach.  
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  Radny Roman Letki uważa, że na terenie gminy Pokój prace remontowe typu PATCHER 

nie zostały zakończone. Radny ponownie zgłosił wycinkę zakrzaczeń na odcinku Jagienna – 

Domaradz. 

 

  Radny Antoni Sobiegraj zapytał, czy przejścia zostały skończone.  

  

  Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak poinformował radnych, że przejścia wykonane 

zostały zgodnie z projektem. Przejścia składają się z innych elementów, wykonawca zgłosił 

zakończenie robót i w najbliższym prace zostaną odebrane.  

 

  Następnie zabrała głos Rana Lucyna Medyk zapytała o zaciągnięty kredyt dla 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia. 

 

Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka poinformowała, że spółka zaciągnęła kredyt pod 

koniec ubiegłego roku, zmieniła się umowa w związku z powyższym koniczna była zmiana formy 

zabezpieczenia.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał panią skarbnik Katarzynę Parzonkę czy kredyt 

został zaciągnięty na finansowanie tzw. złotego spadochronu dla byłego prezesa NCZ.  

 

Pani Skarbnik Katarzyna Parzonka poinformowała radnego, że w jej ocenie nie.  

   

Ad 5a) 

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 

r. dla Powiatu Namysłowskiego, – załącznik nr 7 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 – 

Romana Letkiego.  

 

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

poinformował, iż opinia była 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 r. dla Powiatu Namysłowskiego, została podjęta 16 głosami za, nadano jej 

numer XXXII/214/2021 - załącznik nr 8 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad 5b) 

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

uchwały w sprawie usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu w 2022 roku – załącznik nr 10 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. 
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Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku Antoniego Sobiegraj odczytał, że opinia była pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. Uchwała w sprawie usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywania na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 

dyspozycji usunięcia pojazdu w 2022 roku, została podjęta 16 głosami za, nadano jej numer 

XXXII/215/2021 - załącznik nr 11 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad 5c) 

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

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Namysłowskiego  

w przedmiocie przekroczenia terminu udostępnienia informacji publicznej – załącznik nr 13 

do protokołu.  

 

Radna Lucyna Medyk poprosiła o zreferowanie uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Antoni Sobiegraj przeczytał 

uzasadnienie do projektu uchwały.  

 

Następnie Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy komisja widziała wysłaną 

odpowiedź.  

 

Członek Komisji Radny Marcin Siejka poinformował Radnego, że zapoznał się  

z dokumentami sprawy i w załączonych materiałach znajdowała się odpowiedź wysłana  

w ustawowym terminie.  

 

 W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił opinię Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Antoni Sobiegraj poinformował, że 

opinia była pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwała w sprawie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty 

Namysłowskiego w przedmiocie przekroczenia terminu udostępnienia informacji 

publicznej, została podjęta 15 głosami za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący nadano jej numer 

XXXII/216/2021 - załącznik nr 14 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad 5d) 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
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30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2021 – 2029– załącznik nr 16 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  powiedział, że opinia była pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

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

Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2021 – 2029, została podjęta 16 głosami za, 

nadano jej numer XXXII/217/2021 - załącznik nr 17 do protokołu. Imienny protokół z 

przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad 5e) 

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

uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2021 

roku – załącznik nr 19 do protokołu.  

 

Radna Lucyna Medyk poprosiła panią Skarbnik Katarynę Parzonkę o krótkie zreferowanie 

uchwały.  

 

Skarbnik Powiatu Namysłowskiego Katarzyna Parzonka poinformowała radnych, iż 

ponownie zostały wprowadzone środki po stronie dochodowej w związku z nieodbytymi 

praktykami zawodowymi w Zespole Szkół Rolniczych tym samym zwiększone zostały wydatki 

na realizację projektu. Zostały wprowadzone środki przekazane przez firmę DIEHL na stypendia 

dla uczniów w Zespole Szkół Mechanicznych. Wprowadzone zostały również środki ze sprzedaży 

samochodu oraz innych dochodów uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej w Kamiennej.  

W przypadku Powiatowego Urzędu Pracy wprowadzone zostały otrzymane środki z Funduszu 

Pracy, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników. Zwiększone zostały 

środki oraz wydatki z tytułu za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Przesunięte zostaną 

również środki dotyczące przebudowy boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym  

w Namysłowie na przyszły rok. W uchwale zostały również ujęte środki na dofinansowanie dla 

Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego 

i dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie z przeznaczeniem na 

zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.  

 

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 powiedział, że opinia była pozytywna.  
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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 16 głosami za, nadano jej numer XXXII/218/2021 - 

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

załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad 5f) 

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 22 do protokołu.  

 

Skarbnik Powiatu Namysłowskiego Katarzyna Parzonka poinformowała, że uchwała 

wprowadza zmianę klasyfikacji budżetowej, która polega na wprowadzeniu nowego paragrafu 

dotyczącego otrzymanych środków covid-19. W tym roku powiat otrzymał środki na 

współfinansowanie powszechnego punktu szczepień oraz na dofinansowanie Domu Pomocy 

Społecznej. W uchwale zawarta jest również zmiana wydatków bieżących na majątkowe 

dotycząca scalania Zofijówka oraz zwiększone zostały środki na bieżące utrzymanie dróg.  

Pani Skarbnik Katarzyna Parzonka uzupełniła również informację dotyczącą kredytu 

zaciągniętego w kwocie 600.000,00 złotych przez Namysłowskie Centrum Zdrowia, poręczenia 

udzieliła Rada Powiatu, zobowiązanie obowiązuje do października 2023 roku.   

 

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 poinforomował, że opinia była pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

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

dochodów i wydatków w 2021 roku, została podjęta 15 głosami za, 1 głos wstrzymujący nadano 

jej numer XXXII/219/2021 - załącznik nr 22 do protokołu. Imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 

Ad 5g) 

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

uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie wykreślenia  

z rejestru zabytków odcinek drogi powiatowej o nr 1136 O wykonanego z kostki granitowej, 

ul. Brzeska w miejscowości Świerczów oraz wykonania przebudowy nawierzchni tego 

odcinka – załącznik nr 23 do protokołu.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o wyjaśnienie pokrótce uzasadnienia uchwały, 

co zostało zrobione w tej sprawie zrobione. 

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował radnych, że zarząd zwrócił się do 

gminy Świerczów o informację czy droga znajduje się w gminnym rejestrze zabytków. Urząd 

gminy pisemnie poinformował Zarząd, iż droga nie znajduje się w gminnym rejestrze zabytków, 
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w związku z tym Zarząd podjął kolejne kroki i wystosował pismo do Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Opolu. Konserwator zabytków potwierdził, że odcinek drogi nie jest 

wpisany do rejestru zabytków, lecz może podlegać ochronie zabytków poprzez wpis  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zarząd ponowie zwrócił się do Urzędu 

Gminy Świerczów o informacje dotyczącą planu zagospodarowania. Zarząd uznał petycję za 

zasadną.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zgłosił uwagi do treści uzasadnienia, do kolejności 

wykonywanych zadań przez Zarząd.  

 

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

poprosił o opinię Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Antoniego 

Sobiegraja.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Antoni Sobiegraj powiedział, że 

opinia była pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie 

wykreślenia z rejestru zabytków odcinaka drogi powiatowej o nr 1136 O wykonanego  

z kostki granitowej, ul. Brzeska w miejscowości Świerczów oraz wykonania przebudowy 

nawierzchni tego odcinka, została podjęta 15 głosami za, 1 głos wstrzymujący nadano jej numer 

XXXII/220/2021 - załącznik nr 24 do protokołu. Imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Ad 5h) 

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

uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozszerzenia istniejącej linii nr 

RS161869122 komunikacyjnej na terenie Powiatu Namysłowskiego przy drodze nr 1352 O 

w miejscowości Krzywa Góra relacji Namysłów – Opole, Opole – Namysłów – załącznik nr 

26 do protokołu.  

 

 Radna Lucyna Medyk poprosiła o kilka słów, celem wyjaśnienia treści uchwały.  

 

 Następnie Radny Roman Leki poinformował radnych, iż uchwała ma na celu wydłużenie 

istniejącej linii autobusowej o około 1km przez miejscowość Krzywa Góra. Mieszkańcy, aby 

skorzystać z transportu publicznego muszą dostać się własnym transportem do innych 

miejscowości takich jak Pokój lub Ładza. Co utrudnia im dostęp do lekarza, szkół czy nawet do 

sklepu.  

 

 Radny Krzysztof Szydlarewicz zapytał co w przypadku, gdy Opolski PKS zwróci się do 

Rady o dofinansowanie kosztów przejazdu. Kto będzie ponosił koszty. Radny uważa, że Rada nie 

powinna narażać spółki na dodatkowe koszty.  

 

 Następnie Wicestarosta Tomasz Wiciak uważa, że Rada powinna podjąć próbę 

przywrócenia kursu przez Krzywą Górę chociażby dla jednego mieszkańca tej miejscowości.  
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 Wywiązała się dyskusja pomiędzy Wicestarostą Namysłowskim Tomaszem Wiciakiem, 

Radnym Romanem Letkim i Radnym Krzysztofem Szyndlarewiczem na temat zapotrzebowania 

mieszańców oraz rentowności kursu przez miejscowość Krzywa Góra.  

 

  Radny Antoni Sobiegraj poinformował radnych, że podjęcie danej uchwały nie wiąże się 

uruchomieniem danej trasy, zależne jest to od Marszałka Województwa Opolskiego i Opolskiego 

PKS-u.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozszerzenia istniejącej 

linii nr RS161869122 komunikacyjnej na terenie Powiatu Namysłowskiego przy drodze nr 

1352 O w miejscowości Krzywa Góra relacji Namysłów – Opole, Opole – Namysłów, została 

podjęta 15 głosami za, 1 głos wstrzymujący nadano jej numer XXXII/221/2021 - załącznik nr 27 

do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 28 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta ogłosił 15 minut przerwy.  

 

Ad 6) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta następnie przystąpił do informacja na 

temat realizacji budżetu w I półroczu 2021 roku oraz informacja o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 26 do protokołu. Zapytał, czy radni mają 

pytania. 

 

 Radny Adam Maciąg poprosił, aby każdy punkt obrad został krótko streszczony.  

 

 Następnie zabrała głos pani Skarbnik Katarzyna Parzonka, która poinformowała, że 

informacja o realizacji budżetu została przesłana Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem 

zaopiniowania. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wydała pozytywną opinię. Następnie 

pani Skarbnik Katarzyna Parzonka omówiła otrzymaną opinię - uchwałę nr 342/2021 z dnia  

9 września 2021 roku.  

 

 Przewodniczący Andrzej Michta przywitał panią Prezes Agnieszkę Zagolę, panią Główną 

Księgową Ewę Talkowską i panią Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Emilię 

Wołczańską  

  

 Przewodniczący Radny Andrzej Michta poprosił przewodniczących komisji o opinię.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz powiedział, że opinia była pozytywna.  

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

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

 

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

poinformował, iż opinia była pozytywna.   

 

Opinia została pozytywnie przyjęta przez Radę.  
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Ad 7) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przystąpił do punktu tj. Informacja  

o wynikach naboru do szkół ponadpodstawowych 2021/2022 oraz projektach realizowanych 

przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2021/2022 – załącznik nr 27 do protokołu.  

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom 

z okazji dnia Edukacji Narodowej.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przyłączył się do życzeń.   

 

Następnie Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak przedstawił dane dotyczące przyjęć 

uczniów do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Namysłowskim z rozbiciem na poszczególne 

kierunki w każdej ze szkół. Poinformował, które kierunki zostały połączone i jakie oddziały 

zostały utworzone. Łącznie do szkół trafiło 386 osób. Wicestarosta zwrócił uwagę na fakt, że 25% 

uczniów z terenu powiatu udało się do szkół ponadpodstawowych w innych powiatach. Kolejno 

omówił realizacje projektów realizowanych w szkołach tj. ERASMUS +, Kształcimy Fachowców 

na Rynek Pracy, Edukacja, Integracja i Nowoczesność w Powiecie Namysłowskim. Podkreślił 

fakt, iż projekty realizowane przez szkoły poprawiają jakość kształcenia i dają możliwość dalszego 

rozwoju.  

 

 Radny Antoni Sobiegraj zapytał w jakich zawodach zostały utworzone klasy zawodowe 

oraz czy nie należałby utworzyć nowych profili - klas pielęgniarskich i ratownictwa medycznego.      

 

 Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak powiedział, że utworzono klasę o profilu 

technik mechanik i dwie klasy klasy wielozawodowe – techniczne. Powiat w przyszłym roku 

rozważymy możliwości utworzenia nowych profili oraz wszelkie możliwości prawne z tym 

związane. Poinformowała, że w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego otworzyło klasę 

opiekunki środowiskowej i klasę rolnika. Pogratulował dyrektorom naboru.  

 

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 została pozytywnie przyjęta przez Radę.  

 

Ad 8) 

 

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

punktu tj. Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 

2021/2022. 

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak poinformował, że w okresie wakacyjnym 

zostały przeprowadzone prace remontowe w każdej placówce. Przypomniał również, że trwają 

prace dotyczące wybudowania nowej Szkoły Specjalnej.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił o opinię Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Romana Letkiego. 
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Przewodniczący Roman Letki powiedział, że informacja została przez Komisję 

zaopiniowana pozytywnie.  

 

Opinia została pozytywnie przyjęta przez Radę.  

 

Ad 9) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przystąpił do punktu tj. Informacja  

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 – załącznik nr 27 do 

protokołu.  

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak przestawił Radnym procentowe zestawienie 

szczepień uczniów i nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych. Następnie 

przystąpił do omówienia zdawalności maturzystów w I Liceum Ogólnokształcącym zdało 71 osób, 

w Zespole Szkół Rolniczych zdały 52 osoby, w Zespole Szkół Mechanicznych zdało 35 osób. 

Wicestarosta przedstawił również zdawalność egzaminów zawodowych oraz omówił zdawalność 

matur w rozbiciu na poszczególne przedmioty. Zwrócił uwagę na słabą zdawalność matur z 

matematyki.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zwrócił uwagę na fakt, że wynik maturzystów powiatu 

namysłowskiego bardzo źle wypadły na tle województwa opolskiego. Radny zapytał czy ktoś 

pochylił się nad problemem zdawalności.  

 

Następnie zabrał głos Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz przypomniał, że na komisji 

szeroko omawiany był problem zdawalności matur. Starosta uważa, że niesprawiedliwe jest 

upraszczanie zdawalności i że jest to niewłaściwa ocena pracy nauczycieli. Wyniki zdawanych 

matur są zależne możliwości uczniów. Potrzebna jest szersza analiza postępów uczniów szkół 

powiatu. Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz zwrócił również uwagę na statystyki zapytał, czy 

statystki są przeprowadzane do ogółu uczniów czy do uczniów przystępujących do matur. Poziom 

nauczania powinien zostać podniesiony, w związku z tym zostanie powołana specjalna komisja.   

 

Radny Roman Letki potwierdził, że Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Społecznych zajmie się tematem i spróbuje wypracować rozwiązania. Radny podkreślił, że wiele 

zależy od młodzieży, a nauczyciele włożyli wiele pracy w przygotowanie uczniów do matur.  

 

Następnie Radny Krzysztof Szyndlarewicz podkreślił, że matury w powiecie 

namysłowskim wyszły źle. Zdalne nauczanie odbiło się na wynikach, powiat namysłowski nie 

powinien być porównywany do innych powiatów. 

 

Podczas wypowiedzi Radnego salę opuścił Radny Krzysztof Żołnowski i Radny Roman 

Letki (stan radnych 14). 

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz zapewnił radnego, że komisja zajmie się tematem  

i wypracuje sposoby jak poprawić zdawalność.  

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak poinformował radnych, iż specyfika uczniów 

trafiających do szkół technicznych i liceum jest inna. Uczniowie techników są nastawieni na 

zdanie egzaminu zawodowego, natomiast uczniowie Ogólniaka kładą nacisk na zdanie jak 
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najlepiej matury i pójście na studia. W szkole technicznej jest znacznie więcej przedmiotów. 

Problem jest złożony.  

 

Nawiązała się dyskusja między Wicestarosta Namysłowskim Tomaszem Wiciakiem, 

Starostą Namysłowski Konradem Gęsiarzem, Radnym Krzysztofem Szyndlarewiczem, Radnym 

Andrzejem Zielonką na temat wyników zdawalności matur w I Liceum Ogólnokształcącym.  

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak uważa, że problem jest w Zespole Szkół 

Mechanicznych i Zespole Szkół Rolniczych. Największą bolączką szkół jest matematyka i nad 

rozwiązaniem tego problemu w szczególności powinniśmy się pochylić.  

 

Radna Lucyna Medyk zaproponowała zaproszenie na komisję, sesję dyrektorów szkół, aby 

przekazali informację i aby dokonali charakterystyki swoich szkół pod kątem ich specyfiki.  

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak zapewnił radnych, że władze powiatu są w stałym kontakcie 

z dyrektorami.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował radych, że dzieci w wieku 

podstawowym w domach wielopokoleniowych są bardziej dopilnowane. Wspomniał również  

o uczęszczaniu na korepetycje dzieci mieszkających w dużych aglomeracjach miejskich, a także 

mniejszych z rodzin lepiej sytuowanych.  

 

 Radny Adam Maciąg poprosił, żeby rada wyciągnęła wnioski i wypracowała lepszą ofertę 

edukacyjną dla dzieci.   

 

 Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak poinformował radnych, że na komisję zostaną 

zaproszeni dyrektorzy i również poprosił przewodniczącego komisji o zaproszenie nauczycieli 

matematyki.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poinformował, że opinia komisji Edukacji, 

Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych była pozytywna.  

 

Opinia została pozytywnie przyjęta przez Radę.  

 

Salę opuścił Radny Mariusz Jabłoński i Radny Zbigniew Bratosiewicz (stan radnych 12). 

 

Ad 10)  

 

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

punktu tj. Ocena sytuacji kryminalno-porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego  

w I półroczu 2021 r. – załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Komendant Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie Andrzej Ostrycharczyk 

przedstawił najważniejsze zdarzenia na terenie Powiatu Namysłowskiego. Poinformował  

o wzroście przestępczości kryminalnej tj. włamań, kradzieży, natomiast jeśli chodzi o zdarzenia 

drogowe odnotowany został spadek. W I półroczu zostały przeprowadzone działalności 

profilaktyczne tj. bezpieczne wakacje. Komendant powiedział, że osoby w wieku 25-40 popełniają 

najwięcej wykroczeń drogowych. Główną przyczyną zdarzeń drogowych jest nieudzielenie 
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pierwszeństwa oraz niedostosowanie prędkości. Wspomniał o organizowanych przez komendę 

akcjach taki jak ,,Trzeźwy poranek” i ,,Motocyklista’’. Policjanci komendy odwiedzali 

przedszkola z terenu powiatu celem uświadamiania dzieci, uczyli jak prawidłowo zachowywać się 

na drodze.  

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak zapytał czy środki przekazywane przez Radę 

Powiatu były przydatne i jak są odbierane przez pracowników komendy. Wspomniał  

o prowadzanych na terenie miasta Namysłów pracach związanych z modernizacją drogi oraz  

o otrzymywanych od mieszkańców okolicznych wiosek zgłoszeniach, że samochody ciężarowe 

łamią przepisy o ruchu drogowym. Zapytał, czy patrole są tam wysyłane.  

 

Komendant Andrzej Ostrycharczyk podziękował za przekazane środki oraz poinformował, 

że środki zostały wykorzystane na dodatkowe patrole celem poprawienia bezpieczeństwa 

mieszkańców i zapewnienia ciągłości służby. Patrole drogowe są systematycznie wysyłane na 

drogi i każde łamanie przepisów jest represjonowane. Komenda również otrzymuje wiele takich 

sygnałów. Lokali przedsiębiorcy również zgłaszają problemy związane z tankowaniem pojazdów.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy powiat nie powinien zwiększyć środków na 

służby ponadnormatywne w związku z trwającym remontem drogi. Kierowcy samochodów 

ciężarowych notorycznie łamią przepisy kosztem dróg powiatowych i budynków mieszkalnych. 

Apelował, aby spróbować wyeliminować ruch samochodów ciężarowych.  

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak poinformował, że dużym problemem jest 

łamanie przepisów przez kierowców. Podziękował komendantowi za patrole.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta zaapelował do kierowców o przestrzeganie 

przepisów, zachowania przewidzianej przepisami odległości podczas wyprzedzania rowerzystów.  

 

Komendant Andrzej Ostrycharczyk poinformował, że dobrym rozwiązaniem zmniejszenia 

zdarzeń z udziałem rowerzystów jest budowa ścieżek rowerowych.  

 

Następnie Radny Antoni Sobiegraj podkreślił fakt, iż ścieżki rowerowe znacznie 

poprawiają bezpieczeństwo. Poprosił również, aby zarząd pochylił się na budową kolejnych 

odcinków przy drogach powiatowych.    

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak poinformował, że zarząd powiatu zna stan 

dróg powiatowych, kilka lat temu zostało wybudowanych 13 km ścieżek rowerowych. Najbardziej 

bezpieczną ścieżka rowerową jest ta oddzielona od jezdni pasem zieleni, niestety wiąże się to  

z pewnymi procedurami, wywłaszczeniem lasów, mieszkańców. Powiat co roku wykonuje 

inwestycje drogowe, niestety środki jakie posiada są nie wystarczające. Wspomniał również, że 

Samorząd Województwa także poprawia stan dróg na terenie Powiatu Namysłowskiego.  

 

Radna Lucyna Medyk podkreśliła fakt, iż przejście przy ul. Bohaterów Warszawy  

w Namysłowie jest bardzo niebezpiecznym miejscem i niestety mieszkańcy będą musieli jeszcze 

poczekać na budowę sygnalizacji świetlnej. Przetarg ogłoszony przez zarządcę drogi został 

unieważniony.  
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Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz przypomniał, że powiat apelował o poprawę 

bezpieczeństwa na tym przejściu. Poinformował również, iż zarząd wystąpił do zarządcy terenu 

przy skrzyżowaniu o wykonanie zabezpieczenia na parkingu. Kierowcy często łamali przepisy 

wyjeżdżając z parkingu w miejscu nie dozwolonym wprost na przejście dla pieszych. Starosta 

przekazał informację, iż w dniu dzisiejszym są montowane słupki uniemożliwiające wyjazd, 

podziękował zarządcy.   

 

Radna Lucyna Medyk poprosiła o sprawdzenie stanu linii drogowych w miejscowości 

Namysłów przy ul. Podmiejskiej.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił Przewodniczącego Antoniego Sobiegraja 

o opinie Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa. 

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

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

 

Opinia została pozytywnie przyjęta przez Radę.  

 

Ad 11) 

 

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

informacja z działalności Wydziału Dróg w I-III kwartale 2021 r. – załącznik nr 29 do 

protokołu. 

 

 Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak odczytał treść pism dotyczących remontów 

przy drodze krajowej od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. Tomasz 

Wiciak omówił budowę ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Idzikowice. Podziękował 

Wójtowi Gminy Wilków za wsparcie finansowe oraz Funduszowi Dróg Samorządowych. Omówił 

wykonany remont drogi Starościn- Pieczyska, poinformował o remoncie i poprawie 

bezpieczeństwa na sześciu przejściach dla pieszych. Wicestarosta Namysłowski podziękował 

pracownikom wydziału. Poinformował, że w przyszłym roku zostanie ogłoszony przetarg na 

bieżące utrzymanie dróg.  

 

 Następnie zabrał głos Radny Zenon Kotarski uważa, że powiat nadal powinien 

podejmować działanie związane z budową ronda lub sygnalizacji świetlnej w miejscowości 

Domaszowice.  

 

 Radny Roman Półrolniczak podziękował za przejście dla pieszych w Wilkowie i poprosił 

o poprawienie zatoczki autobusowej. Poprosił również o wyczyszczenie przepustu i remont 

zatoczki autobusowej w Idzikowicach. Podziękował również za wybudowaną drogę  

w Idzikowicach.  

 

 Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak powiedział, że w ramach bieżącego zarząd 

postara się wyremontować zatoczki autobusowe.  

 

 Radny Zenon Kotarski poprosił również o zbadanie częstotliwości ruchu na skrzyżowaniu 

w Domaszowicach.  
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 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał o nową organizację ruchu na terenie Namysłowa, 

objazd przez Łączany i Ziemiełowice. Czy objazd został skonsultowany z zarządem.  

 

 Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak poinformował Radnych, że Zarząd nie wydał 

pozytywnej opinii zmiany organizacji ruchu.  

 

 Naczelnik Wydziału Dróg Krzysztof Holinej powiedział, że wykonawca złożył wniosek  

o zmianę organizacji ruchu, zespół zarządzania ruchem powołany przez Starostę zapoznał się  

z dokumentacją i wydał opinię negatywną. Mimo tego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i Autostrad zatwierdziła organizację, objazd. Oznakowanie zostało postawione, pracownicy 

wydziału niezwłocznie dokonali przeglądu oznakowania, stwierdzili uchybienia. Wystosowane 

zostało pismo o zmianę organizacji i zgłoszone zostały uchybienia dotyczące znaków.  

 

Podczas wypowiedzi Radnego salę opuścił Radny Piotr Lechowicz (stan radnych 11). 

 

 Radny Antoni Sobiegraj poinformował o złożonym piśmie do GDDKiA dotyczącego 

budowy ronda. Odmowną decyzję generalna dyrekcja uzasadnia zbyt małym natężeniem ruchu  

i zbyt małą ilością wypadków, kolizji. Radny uważa, że należy drążyć temat szczególnie teraz 

kiedy kierowcy tirów skracają objazd.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał jak długą będziemy czekać na odpowiedź  

z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  

 

 Naczelnik Krzysztof Holinej poinformował, że wydział dokonał oględzin drogi, sporządził 

film dokumentujący stan nawierzchni. Oględziny będą wykonywane na bieżąco, wszelkie 

zniszczenia spowodowane objazdem będą zgłaszane.  

 

 Ponownie Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy szkody na drogach powiatowych 

będą później egzekwowane od wykonawcy i co ze szkodami poniesionymi przez mieszkańców. 

Czy powiat będzie wspierał mieszkańców.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował radnego, iż powiat stanął po stronie 

mieszkańców wydając negatywną opinie. Objazd został wyznaczony zgodnie z przepisami prawa 

pomimo negatywnej opinii. Jeśli mienie powiatu zostanie uszkodzone to powiat będzie dochodził 

swoich praw. Powiat nie może reprezentować osób prywatnych ani działać w ich imieniu. 

Kilkukrotnie zwoływana była komisja, w której uczestniczyli przedstawiciele GDDKiA  

i wykonawcy. Starosta Konrad Gęsiarz poinformowała, że na komisjach zgłaszane były uwagi do 

przeprowadzanych pracy, w pierwszej fazie inwestycja miała być podzielona na trzy etapy. 

Niestety wykonawca przystąpił do prac na wszystkich odcinkach co spowodowało duże 

utrudnienia w ruchu drogowym. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja i w razie konieczności 

zwoływana jest komisja.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił Przewodniczącego Antoniego Sobiegraja 

o opinię Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa. 

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku Antoni Sobiegraj poinformował, że informacja została zaopiniowana pozytywnie.   
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Opinia została pozytywnie przyjęta przez Radę.  

 

Ad 12)  

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przystąpił do punktu przygotowanie 

planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022 materiał został radnym 

dostarczony, a następnie zapytał, czy są pytania – załącznik nr 30 do protokołu.  

 

Naczelnik Wydziału Krzysztof Holinej omówił przygotowanie do sezonu zimowego. 

Sezon rozpoczyna się dnia 1 listopada, o wyjazdach sprzętu decydują dyżurni. Dyżury są 

powoływane na bieżąco, są zależne od warunków pogodowych. W piaskarkach został 

zamontowany system GPS, dyżurni odnotowują wyjazdy w dzienniku, numery telefonów oraz 

informacja o standardach dróg powiatowych zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Starostwa.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, czy dyżury są powoływane tylko przy złych 

warunkach pogodowych.  

 

 Naczelnik Krzysztof Holinej poinformował, że telefony są całodobowo czynne, nawet  

w przypadkach, gdy dyżur nie został powołany.  

 

 Ponownie Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał jak kodeks pracy reguluje godziny 

pracy dyżurujących.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz zapewnił radnego, że godziny pracy urzędników są 

zgodne z kodeksem. W telefonach dyżurujących można odnaleźć telefony Starosty i Wicestarosty.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił Przewodniczącego Antoniego Sobiegraja 

o opinię Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa. 

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

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

 

Opinia została pozytywnie przyjęta przez Radę.  

 

Ad 13) 

 

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

informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za II kwartał 2021 r. – załącznik 

nr 31 do protokołu. 

 

 Pani Prezes Agnieszka Zagola omówiła informację za II kwartał i sytuację bieżącą szpitala. 

Pani Prezes wspomniała, że szpital od marca boryka się z odbudową oddziałów. W szpitalu 

funkcjonuje sześć oddziałów: wewnętrzny, chirurgiczny, urologii, ginekologii bez położnictwa, 

Zakład Opieki Leczniczej – ZOL i opieka paliatywna. W Namysłowskim Centrum Zdrowia 

realizowane są procedury medyczne w ramach poradni: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej, 

urologicznej, ginekologicznej, kardiologicznej, diabetologicznej i zdrowia psychicznego. Pani 

Agnieszka Zagola wspomniała, że do sierpnia w Namysłowskim Centrum Zdrowia na oddziale 
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internistycznym hospitalizowanych było 849 pacjentów, dla porównania ubiegły rok został 

zamknięty z ilością 759, również na oddziale chirurgii odnotowany został wzrost pacjentów 

przyjętych to jest 971. Pani Zagola omówiła procedury komercyjne oraz kontrakty z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. Wykonanie planu jest na poziomie 90,79 %, natomiast wykonanie  

w odniesieniu do planu rocznego jest na poziomie 59,57%.  Kontrakty oddziałów klasyfikują się 

na poziomie: chirurgia 108%, internistyczny 116%, ZOL 108%, rehabilitacyjny 126%, poradnia 

urologii 130%, poradnia chirurgii 130%, w ramach zabiegów diagnostycznych endoskopowych 

125%. Wysokość straty w 2021 r. została oszacowana na poziomie 7.098.883,83 zł. Strata na 

koniec sierpnia wynosi 4.537.376,75 złotych, natomiast przychody są na poziomie 15.891.921,39 

złotych, koszty to 20.429.297,14 zł. Średnia strata miesięczna wynosi około 600.000,00 złotych. 

W miesiącu sierpniu strata była niższa o około 200.000,00 złotych. W skład kosztów operacyjnych 

wchodzą koszty wynagrodzenia dla lekarzy, pielęgniarek są to umowy o pracę, umowy zlecenia, 

umowy kontraktowe. Placówka otrzymała dofinansowanie do wynagrodzenia w kwocie 19.000 

złotych. W lipcu br. weszła uchwała zobowiązująca spółkę do podwyżki wynagrodzeń. Pani 

Prezes Angieszka Zagola wspomniała również o podwyżkach dla personelu pielęgniarskiego, 

koszt podwyżek to 11.000,00 złotych miesięcznie oraz dla pracowników administracyjnych 

6.000,00 złotych miesięcznie. Spółka zachowała płynność finansową, nie ma płatności 

wymagalnych, korzysta ze wszystkich możliwości pozyskania dotacji, korzysta  

z możliwości odroczenia pewnych płatności, prolongowania, aby zachować płynność. Pani 

Agnieszka Zagola poinformowała o inwestycjach wykonywanych na terenie szpitala w ramach 

projektów centralna tlenownia, opolskie wspiera szpitale, endoskopia plus. Pani prezes 

przedstawiła działanie jakie zostały podjęte, aby zminimalizować koszty. Została uruchomiona 

poradnia ortopedyczna dzięki której odnotowaliśmy wzrost o 13.000,00 złotych z NFZ również 

zatrudnienie chirurga ręki spowodowało zwiększenie przychodów. Zmiennie zostały zasady 

wynagrodzenia z ryczałtu na rozliczenie od punktów. Zatrudniono dodatkowego chirurga, który 

wykonuje zabiegi artroskopii, na oddziale wewnętrznym zwiększono liczbę łóżek. Oddziały 

nadrabiają kontrakt z zeszłego roku. Zaproponowano pacjentom usługi komercyjne w zakresie 

urologii, chirurgii badań USG i endoskopowych. Została podpisana umowa na szczepienia 

przeciw covid i grypie. W mobilnym puncie szczepień został zaszczepionych 6000 osób. 

Namysłowskie Centrum Zdrowia podpisało kontrakt z NFZ na rehabilitację po covidową, usługi 

zostaną wprowadzone od października br. Zarząd zmniejszając koszty rozwiązał umowę  

z dotychczasową firmą transportową, zakupiony został samochód. Wprowadzono zmiany 

dyżurów na bloku operacyjnym. Zmieniono zasady rozliczania dla pielęgniarek wyjazdowych. 

Zwiększono wykorzystanie bloku operacyjnego. Spółka od 1 stycznia nie będzie korzystała  

z usług firmy zewnętrznej na usługi techniczne, planuje zatrudnienie własnych pracowników. 

Spółka sporządziła nowy regulamin, personel za godziny nadliczbowe będzie rozliczany  

w systemie trzymiesięcznym. Pracownicy administracyjni będą pracować w systemie 8 

godzinnym. Wprowadzono nowy regulamin zamówień publicznych. Zmniejszone zostały nagrody 

jubileuszowe dla nowych pracowników. Wiele umów zostało rozwiązanych lub wynegocjowane 

zostały nowe niższe ceny. Podjęta została współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, który 

zabezpiecza szpital w stażystów.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił w imieniu radnych, aby spółka na 

przyszłość przekazała omawiane materiały.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy do Starostwa trafiły materiały omówione 

przez Panią Prezes.  
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 Nawiązała się dyskusja pomiędzy Panią Prezes Zagolą, a Radnym Krzysztofem 

Szyndlarewiczem dotycząca otrzymania materiałów.  

 

 Radna Lucyna Medyk poinformowała Radnych, że wczoraj złożyła pismo w NCZ sp. z 

o.o. z prośbą o przesłanie materiałów na skrzynkę elektroniczną. Niestety ich nie otrzymała.  

 

 Pani Prezes Agnieszka Zagola zapewniła Radną Lucynę Medyk, że niezwłocznie otrzyma 

odpowiedź na złożone pismo.  

 

 Radny Agam Maciąg stwierdził, iż nie jest możliwa dyskusja na temat szpitala, bez 

wcześniejszego otrzymania materiałów. Radny poinformował również, że już na komisjach został 

zszokowany, ustną informacją, która trwała 30 sekund. Radny wymienił kwoty strat szpitala, 

wspomniał o niezapłaconym ZUS-ie podkreślił, że szpital jest bardzo złej sytuacji finansowej. 

Zapytał, dlaczego spółka nie ogłasza konkursów. Spółka nie powinna pozwolić sobie na 

zatrudnienia pozakonkursowe. Jakie skutki wywołała decyzja Wojewody przekształcenia szpitala, 

czy szpital wystąpił o ich refundację. Radny Adam Maciąg zapytał o Zakładowy Fundusz Socjalny 

o jakie zmiany zostały w nim wprowadzone, o ZUS oraz o wynagrodzenie Pani dyrektor. Mówił 

również o zaległościach, które narastają i zagrażają fizycznie istnieniu szpitala. Radny rzeczowo 

nie tylko z procentach chce wiedzieć, jak wygląda sytuacja szpitala. Poprosił na przyszłą sesję  

o przedstawienie strategii spółki. Radny Adam Maciąg wspomniał o aneksie dla byłego prezesa 

szpitala, wniósł uwagę, że zobowiązanie istnieje i w przyszłości może zaistnieć konieczność jego 

wypłacenia. Wspomniał również o udzielonym absolutorium byłemu prezesowi. Wyraził nadzieję, 

że Starosta, Pani Prezes oraz Radni znajdą receptę na uzdrowienie szpitala.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał o wynagrodzenie lekarzy w poradniach, jeśli 

konkursu nie było jak usługi komercyjne spółka finansuje w oparciu o jakie przepisy. Ile od 

kwietnia zostało ogłoszonych konkursów. Ile rozstrzygniętych, ile umów podpisanych o umowę o 

pracę, ile w oparciu o kontrakt. Bez procedury konkursowej nie wiemy ilu lekarzy by się zgłosiło. 

Nieogłoszenia konkursów to jest ciche świadome działanie powodujące zamykanie oddziałów. 

Zarząd Powiatu powinien zalecić kontrolę w spółce, spółka narusza dyscyplinę finansową. Ile na 

poszczególnych działalnościach spółka wypracowała zysku, a ile straty. Jak przekłada się 

wypracowany kontrakt czy te 108% to jest zysk, czy pogłębia stratę. Powiat niedawno zakupił 

samochód dla spółki. Czy to prawda, że nie ma kto tym samochodem jeździć, że pracownicy nie 

zostali wysłani na badania. Dlaczego w dalszym ciągu wynajmujemy firmę zewnętrzną. Radny 

zapytał czy to prawda, że na dyżurach nocnej i świątecznej opieki nie ma lekarza. Czy zostało to 

zgłoszone do NFZ-u, czy dany lekarz został ukarany.  

 

Pani Prezes Agnieszka Zagola poinformowała, że przygotuje dodatkowe stymulacje 

kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników technicznych. Samochód został przekazany 

spółce w październiku, pracownicy są w trakcie badań lekarskich. Osoby, które już korzystają  

z pojazdu przeszły badania. Pani Prezes zapewniła, że pojazd zostanie w pełni wykorzystany. 

Zostało podpisane porozumienie ze Związkami Zawodowymi odnośnie Zakładowego Funduszu 

Socjalnego. Zakładowy Fundusz wrócił do dyspozycji pracowników. Wszelkie koszty operacyjne 

wzrosły o 20-30%, koszty pracownicze to 90% kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Wycena procedur medycznych jest tak niska, że nie zabezpiecza kosztów spółki.  
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Następnie Radna Lucyna Medyk zapytała o nocną i świąteczną opiekę medyczną. Jakie 

informację są przekazywane pacjentom czekającym na lekarza. Radna zapytała, czy radni mogą 

się zapoznać z grafikiem dyżurów w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Jaką 

kwotę należy zwrócić z ryczałtu za rok 2020 do NFU. 

 

Pani Prezes Agnieszka Zagola zapewniła, że jeśli lekarza nie ma na nocnej i świątecznej 

opiece to zabezpieczane jest to przez lekarza z oddziału internistycznego. Nie zdarzyło się tak aby 

nie było lekarza kompetentnego do przyjęcia pacjenta. Pani Prezes przekazała, że jej gabinet jest 

otwarty zarówno dla radnych jak i pacjentów i jeśli ktoś ma jakieś zastrzeżenia do działania 

oddziałów to może przyjść. Kwota zwrotu ryczałtu to około 3,5 miliona złotych.  

 

Radna Lucyna Medyk w imieniu pielęgniarek Namysłowskiego Centrum Zdrowia 

zapytała, kiedy zostaną zapłacone składki ZUS. Z czego szpital zapłaci zaległe 3.600.00,00 

złotych składek, co z pracownikami odchodzącymi na emeryturę, co z osobami przebywającymi 

na zwolnieniach lekarskich.  

 

Pani Prezes Agnieszka Zagola potwierdzała, że szpital korzysta z możliwości prolongaty 

składek ZUS, aby zapewnić płynność finansową spółki. Pracownikom nie zagrażają jakiekolwiek 

zaległości.  

 

 Ponownie zabrała głos Radna Lucyna Medyk, zapytała o wypłaty z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych.   

 

Pani Prezes Agnieszka Zagola poinformowała, iż środki z Funduszu są do dyspozycji 

pracowników. Wszyscy pracownicy, którzy złożą stosowne wnioski będą mogli z niego 

skorzystać.  

 

Radna Lucyna Medyk zapytała, dlaczego w dziale kadr zostały wyznaczone godziny 

przyjęć pracowników, dlaczego to zostało zmienione. Radna uważa, że to są duże utrudnienia dla 

personelu.  

 

Pani Zagola powiedziała, że godziny zostały wprowadzone w związku z dodatkowymi 

obowiązkami pań z działu kadr. Pani prezes nie znane są przypadki nieudzielenia pracownikowi 

informacji poza wyznaczonymi godzinami.  

 

Radna Lucyna Medyk zapytała, dlaczego zwolnieni zostali pracownicy z doświadczeniem, 

a na to miejsce zatrudniane zostały nowe osoby.  

 

Pani Agnieszka Zagola poinformowała, że co tydzień organizowane są spotkania  

z personelem, na których pracownicy mogą pytać o wszystko. Organizowane były osobne 

spotkania pielęgniarek. W szpitalu zostały przeprowadzane działania reorganizacyjne i nie zawsze 

spotyka się to z aprobatą pracowników.  

 

Radna Lucyna Medyk czy regulamin został podpisany przez wszystkich pracowników, czy 

w regulaminie jest klauzula zwierająca zapis o zakazie przekazywania informacji dotyczących 

sytuacji w szpitalu.  
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Pani Agnieszka Zagola zaprzeczyła istnieniu takiego zapisu. Wszystkie regulaminy są 

zatwierdzone po uzyskaniu opinii prawnych i zaopiniowaniu przez Związki Zawodowe.  

 

Radna Lucyna Medyk zapytała o pracę pielęgniarek z bloku operacyjnego czy dyżury są 

całodobowe.  

 

Pani Zagola powiedziała, że na bloku nie są pełnione dyżury całodobowe. Dyżury są 

pełnione pod telefonem, funkcjonowanie bloku jest zapewnione. Pielęgniarki podjęły również 

pracę na izbie przyjęć.  

 

Radna Lucyna Medyk zapytała, kiedy zostanie przekazany grafik dyżurów.  

 

Pani Prezes poprosiła Radną o złożenie pisemnego wniosku, do którego niezwłocznie się 

ustosunkuje.  

 

Radna Lucyna Medyk zapytała, w jakim wymiarze etatu pracy pracuje Pani Dyrektor Ilona 

Mróz.  

 

Pani prezes Agnieszka Zagola poinformowała, że pani dyrektor pracuje na pół etatu i takie 

pobory pobiera.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, ile konkursów od kwietnia zostało ogłoszonych.  

 

Pani Prezes poinformowała, że w kwietniu zostały ogłoszone konkursy, niestety zostały 

unieważnione. Obecnie są ogłoszone nowe postępowania konkursowe na kierownika oddziału  

i lekarza oddziału, lekarza dyżurnego i poradni, lekarza procedur zabiegowych na bloku 

operacyjnym.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz sprostował wypowiedź Pani Prezes dotyczącą 

kwietniowych konkursów. Konkursy było ogłoszone w marcu i wtedy zostały wycofane. Zapytał 

również czy inne konkursy zostały w kwietniu ogłoszone.  

 

Pani Agnieszka Zagola potwierdziła, że konkursy zostały ogłoszone w marcu i na dzień 

dzisiejszy jest prowadzona procedura konkursowa.  

 

Ponownie Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał o zatrudnienie nowego ortopedy,  

o zasady jego zatrudnienia. Z iloma lekarzami została podpisana umowa z wolnej ręki.  

 

Pani Prezes poinformowała, że umowa z ortopedą została podpisana z wolnej ręki. 

Wspomniała również, że stan zatrudnienia lekarzy w szpitalu zobligował spółkę do jak 

najszybszego podjęcia zatrudnienia z nowymi lekarzami. Lekarze mają podpisane umowy do 

końca roku.  

 

Radna Lucyna Medyk zapytała o remont na oddziale pediatrycznym, położniczym, 

ginekologicznym.  

 

Pani Prezes powiedziała, że nie odbywają się żadne remonty na tym piętrze.  
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Starosta Namysłowski poprosił, aby nie budować otoczki zamykanego szpitala. Szpital jest 

w złej sytuacji finansowej i wszyscy radni mają tego świadomość. Poprosił również, aby 

informacje przekazywane przez radnych były rzetelne. Szpital ograniczył wszelkie możliwe 

koszty. Samorząd sam nie podoła utrzymania szpitala, pomimo wyrobienia prac ponad normę 

kontraktu nie gwarantuje pokrycia kosztów. Starosta wspomniał, że jeżeli wycena świadczeń nie 

zostanie podniesiona to sytuacja finansowa się nie poprawi. W szpitalu na dzień dzisiejszy 

leczonych jest więcej pacjentów niż rok czy nawet dwa lata temu. Spółka nie działa na szkodę 

pracowników. Sytuacja nie jest łatwa.  

 

Pani Prezes Agnieszka Zagola poinformowała, że wszystkie wzrosty kosztów mają wpływ 

na płynność finansową spółki. W Szpitalu funkcjonuje sześć dobrze działających oddziałów.  

 

Radna Lucyna Medyk poinformowała, że szpital jest bardzo ważny i poprosiła  

o możliwość zadawania pytań.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta podkreślił, że nikt na sesji nie zabronił nikomu 

zadawać pytań.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy zarząd spółki wybrał najlepszą ofertę 

funkcjonowania szpitala.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że ciężko jest w chwili obecnej 

podejmować decyzje o dalszym funkcjonowaniu. Wszystkie szpitale czekają na umorzenia. 

Starosta ma nadzieję, że spółka zostanie dokapitalizowana.  

 

Pani Agnieszka Zagola poinformowała, że najważniejsze jest to, aby spółka 

wypracowywała na jak najwyższym poziomie kontrakt i utrzymała płynność finansową.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił o opinię Członka Komisji 

Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.  

 

Członek Komisji Roman Półrolniczak powiedział, że informacja została przez Komisję 

zaopiniowana pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, iż opinia Komisji Finansów 

Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu była pozytywna.  

 

Opinia została pozytywnie przyjęta przez Radę.  

 

Ad 14)  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przystąpił do punktu Interpelacje  

i zapytania radnych, a następnie zapytał, czy są pytania – załącznik nr 32 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta odczytał pierwszą interpelację złożone przez 

Radnego Krzysztofa Żołnowskiego dot. podjęcia działań celem przywrócenia wiaduktu nad drogą 

powiatową w Dąbrowie – załącznik nr 33 do protokołu.   
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Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak poinformował, że zarząd zwrócił się do PKP  

z pytaniem czy pozostałości po wiadukcie zostaną uprzątnięte.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta odczytał drugą interpelację Pana Krzysztofa 

Żołnowskiego dot. zmiany dopuszczalnego tonażu do 10 ton na drodze powiatowej biegnącej 

przez Świerczów – załącznik nr 34 do protokołu.  

 

Radny Antoni Sobiegraj zawnioskował o zaproszenie przedstawiciela GDDKiA.  

 

Ad 15)  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przystąpił do punktu Wnioski i sprawy 

różne, a następnie zapytał, czy są pytania – załącznik nr 34 do protokołu.  

Przewodniczący Rady Andrzej Michta zabrał głos w imieniu Józefa Walasa, który 

poprosił, aby rada złożyła postulat do KRUS- u o możliwość wydłużenia godzin – dni pracy biura  

w Namysłowie, aby biuro było otwarte przynajmniej dwa razy w tygodniu.  

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak poinformował, że już takie prośby były 

niestety spotkało się to z odmową.  

 

Podczas wypowiedzi Radnego na salę wrócił Radny Zbigniew Bratosiewicz (stan radnych 

12). 

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz zaprosił radnych na spotkanie dotyczące szpitala.  

 

Ad16) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przystąpił do punktu Informacje 

Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował o pismach jakie wpłynęły do 

Starostwa Powiatowego tj.: 

− odpowiedź od Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 lipca br. i Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 sierpnia 2021 r. dotycząca Uchwały Rady 

Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. 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. Pisma zostały Państwu przesłane.   

− pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o informacji nt. przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.  

− od Wojewody Opolskiego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych Pana Konrada 

Gęsiarza – Starosty Namysłowskiego i Andrzeja Michty – Przewodniczącego Rady 

Powiatu Namysłowskiego. Analiza nie wykazała naruszeń przepisów prawa.  

− interpelacja Radnej Lucyny Medyk dot. bezpieczeństwa na ulicy Oławskiej.  
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−  interpelacji Radnego Krzysztofa Żołnowskiego dot. podjęcia działań celem 

przywrócenia wiaduktu nad drogą powiatową w Dąbrowie. 

− interpelacji Radnego Krzysztofa Żołnowskiego dot. zmiany dopuszczalnego tonażu do 

10 ton na drodze powiatowej biegnącej przez Świerczów.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 

najprawdopodobniej w dniu 24 listopada 2021 r. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta 

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

Powiatu Namysłowskiego. 

  

XXXII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1753. 

 

 

 

  

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Michta 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Michta 
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