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PROTOKÓŁ NR XXXIII/2021 

Z XXXIII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 5 listopada 2021 R. 

 

 

 

 

*  *  * 

 

 

 

Obrady XXXIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1202. 

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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) 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, 

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

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

4. Zakończenie sesji. 

 

 

Otwarcia XXXIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

Powiatu Andrzej Michta. Na wstępie przywitał Panią Posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Violettę Porowską, Starostę Namysłowskiego Konrada Gęsiarza, Radnych Powiatu 

Namysłowskiego, Skarbnik Powiatu Namysłowskiego Katarzynę Parzonkę, Sekretarza Powiatu 

Namysłowskiego Sławomira Hinborcha, Radcę Prawnego Wojciecha Kucyperę, Panie  

i Panów z obsługi sesji Rady Powiatu i 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 odczytał porządek sesji, następnie zapytał, 

czy są pytania lub uwagi do programu sesji.  

 

Uwag i propozycji zmian nie było. 

 

Ad 3) 

 

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 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2021 – 2029 – załącznik nr 2 do protokołu.  
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Pani Skarbnik Katarzyna Parzonka poinformowała o konieczności wprowadzenia do 

wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Namysłowski.  

W okresie kilkuletnim konieczne jest ujęcie trzech zadań, wykonania bezpiecznych przejść dla 

pieszych w miejscowościach Starościn, Dąbrowa i Świerczów, na które powiat otrzymał 

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadań odbędzie się  

w przyszłym roku. Wojewoda zobowiązał Powiat do udzielenia informacji dotyczącej kosztów 

wynikających z umowy z wykonawcą. Do wszczęci postępowania przetargowego Zarząd musi 

mieć stosowne upoważnienie. Łączna wartość kosztorysowa to 226 320,00 złotych, a wysokość 

dofinansowania to 181 000,00 złotych, czyli udział własny Powiatu to ponad 45 000,00 złotych. 

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz uzupełnił informację przypominając, że są to 

kolejne przejścia, następne środki uzyskane z rządowego funduszu. Powiat wykonał sześć przejść 

na które uzyskał 250 000,00 złotych, natomiast na kolejne w miejscowościach Dąbrowa, Starościn 

i Świerczów uzyskał 180 000,00 złotych. Starosta poinformował, iż przejścia są bardzo 

uczęszczane, wykonanie ich poprawi bezpieczeństwo szczególnie teraz kiedy kierowcy omijają 

objazd i skracają sobie drogę przez te miejscowości. Starosta korzystając z okazji  

i podziękował pani Poseł oraz Rządowi za wygospodarowanie dodatkowych środków. 

Wspomniał, że powiat otrzymał blisko 13 000 000,00 złotych na remont, przebudowę drogi Ligota 

Książęca – Biestrzykowice z Polskiego Ładu. Podziękował za dostrzeżenie powiatu, za to, że 

rządzący dostrzegają małe samorządy. Dzięki tym środkom samorządy mogą się rozwijać.  

 

Przewodniczący Andrzej Michta podziękował w imieniu Rady za otrzymane środki.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zwrócił uwagę organizacyjną dotyczącą noszenia 

maseczek na obradach sesji. Wspomniał o rosnących zakażeniach na terenie kraju,  

o rozporządzeniu rady ministrów, o obowiązku noszenia maseczek w urzędach.  

 

Przewodniczący poprosił o przyniesienie maseczek dla osób ich nie posiadających i ogłosił 

minutę przerwy.  

 

Sekretarz Powiatu Namysłowskiego Sławomir Hinborch, poinformował, że przepisy 

obowiązują w szczególności w kontaktach z interesantami, a Państwo Radni są w pewnym sensie 

pracownikami.  Powiedział, że Radni wykonują bardzo istotne zadania na rzecz Powiatu oraz że 

pracownicy w stosunku do siebie nie muszą nosić maseczek.  

 

Przewodniczący Andrzej Michta oddał głos Pani Poseł Violettcie Porowskiej.    

 

Pani Poseł Violetta Porowska powiedziała, że to wyjątkowa chwila, w całej Polsce została 

opublikowana informacja dotycząca rozstrzygnięcia Polskiego Ładu na dotacje bezzwrotne.  

W województwie Opolskim przyznano prawie 500.000.000,00 złotych, Powiat Namysłowski 

otrzymał 43,5 miliona złotych na inwestycje we wszystkich gminach, z czego sam powiat otrzyma 

12,8 miliona złotych. Są to inwestycje długo oczekiwane, ważne dla lokalnej społeczności. 

Mieszkańcy często mówili, że nikt o nich nie pamięta, nikt nie będzie chciał przeznaczyć na te 

inwestycje pieniędzy. Pani Poseł podziękowała Staroście Namysłowskiemu za odwagę, podjęcie 

decyzji w sięganiu po środki na inwestycje. Podziękowała Radnym za wsparcie Starosty  

w działaniach, pogratulowała mieszkańcom inwestycji. Inwestycje w ramach Polskiego Ładu mają 
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być realizowane jak najszybciej, to jest pilotażowy program w skali całego województwa, aż 107 

wniosków zostanie zrealizowanych we wszystkich gminach i powiatach. Poinformowała, że tylko 

2 powiaty w całym województwie nie otrzymały dofinansowania. Te pieniądze dotarły też do 

małych powiatów i gmin. Pani Poseł Violetta Porowska podziękowała za zaproszenie i możliwość 

uczestnictwa w sesji.  

 

Przewodniczący Andrzej Michta podziękował za już otrzymane środki i poprosił o więcej, 

inwestycje zwłaszcza drogowe nie mają końca i można właściwie spożytkować każde pieniądze.  

 

Pani Poseł Violetta Porowska powiedziała, że cieszy się, że mogła promować ten region, 

te inwestycje. Po rozmowach ze Starostą wie, że kolejne projekty są już przygotowane i czekają 

na kolejną edycję Polskiego Ładu.  Pani poseł poinformowała, że będzie orędować i wspierać 

nasze projekty. Powiedziała również, że drogi zawsze są pierwszą potrzebą.  

 

Przewodniczący Andrzej Michta przypomniał punkt porządku obrad.  

 

Następnie zabrał głos Radny Adam Maciąg, który poinformował, iż Namysłów ma taką 

niedobrą tradycję, że każdy następca ma zwyczaj dezawuować dokonania poprzedników. Brzydko 

jest przypisywać sobie działania poprzedników lub dezawuować ich działania. Jak coś przybywa 

w Powiecie, czy mieście to trzeba się z tego cieszyć. Radny powiedział, że wypowie kilka gorzkich 

słów, przywołał opracowania naukowe, które mówią, że Polski Ład zabiera więcej niż daje. Jak 

dają to tylko ugrupowaniom wspierającym władze i my w tym wypadku korzystamy. Radny 

poinformował, że już dawno zostały przekroczone wszystkie dopuszczalne wskaźniki i ktoś, czyli 

następcy będą musieli za to zapłacić. Inwestycje są potrzebne, tylko nie kosztem innych 

samorządów. Środki przyznawane są według kryteriów przynależności i my z tej przynależności 

korzystamy. Radny poprosił o wyobrażenie sobie sytuacji, gdy w następnej kadencji inne 

ugrupowanie przejmie władze to czy gminy i samorządy będą prześladowane tylko dlatego, że są 

kierowane przez przedstawicieli PiS-u. To wszystko jest dezawuowaniem przez PiS, niszczeniem 

samorządu, Polski za granicą, praw kobiet i relacji społecznych. Radny zacytował Panią Grocholę, 

,,że ma nadzieję, że tak jak kiedyś powiedziano w Kartaginie w Rzymie, że PiS musi odejść, żeby 

Polska mogła zostać’’.  

 

Pani Poseł Violetta Porowska z przykrością sprostowała słowa Radnego Maciąga, 

podważyła przedstawione przez niego badania. Pani Poseł przypomniała fakt, jakim jest 

500.000.000,00 złotych dla Województwa Opolskiego. Pani Poseł nie zna w historii Opolszczyzny 

tak dużego rządowego dofinansowania przeznaczonego na inwestycje. We wszystkich 

samorządach przyznano środki dla 107 projektów woj. opolskiego. Pani Porowska 

poinformowała, że nie tylko do samorządów tzw. PiS-owskich trafiły środki, ale również do 

samorządów rządzonych przez inne ugrupowania tj. PSL czy PO. Nieważne pod jaką flagą dany 

samorząd jest zarządzany, pieniądze mają trafić do ludzi i to jest najważniejsze przesłanie 

Polskiego Ładu. Pani poseł zarzuciła opozycji dezawuowanie działań Polskiego Ładu. Ludzie 

będą widzieli te inwestycje, drogi, przejścia, czy to, że wreszcie mogą normalnie korzystać z wody, 

bo mają kanalizację. Będą mieli nowe ładne przedszkola i wiele innych inwestycji w ramach tych 

107 projektów. Powtórzyła, że nieprawdą jest, że środki trafiają tylko do samorządów rządzących 

przez PiS. Powinniśmy się z cieszyć z otrzymanych środków, które trafią do Powiatu 

Namysłowskiego. Dla porównania Opole jest zarządzane przez Prezydenta Wiśniewskiego, który 

nie należy do sympatyków PiS-u i otrzymało 35.000.000,00 złotych. Pani poseł zarzuciła 
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Radnemu rzucanie kalumnii i sianie propagandy. Nie chodzi o flagi polityczne tylko o to, żeby 

mieszkańcom lepiej się żyło. Temu służą te pieniądze. Pani Poseł podkreśliła fakt, że powinniśmy 

się cieszyć z otrzymanych pieniędzy.  

 

Przewodniczący Andrzej Michta poprosił o zamknięcie dyskusji i zadawanie pytań 

dotyczących uchwały.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że również chciałby się odnieść  

do wcześniejszych wypowiedzi. Powiedział, że Pani Poseł zarzuciła Radnemu Maciągowi grę 

propagandową, jednakże on uważa, że to wizyta Pani Poseł na dzisiejszej sesji jest grą 

propagandową. Radny wspomniał, co prawda otrzymamy 500 milionów złotych dla samorządów 

woj. opolskiego z Polskiego Ładu, ale w przeciągu w ciągu 10 lat samorządy w skali całego kraju 

stracą 132 miliardy złotych. Te pieniądze przy założeniu, że inflacja będzie na poziomie 8% i co 

roku te dotacje z rządu będą powiększane o wskaźnik inflacji to tak naprawdę w ciągu 10 lat te 

pieniądze do samorządów nie wrócą. Matematycznie widać, że Polski Ład to tak naprawdę skok 

na kasę i powrót do zarządzania centralnego. Samorządy będą musiały się prosić o każda złotówkę 

z rządu. Nieprawdą jest, że Polski Ład coś samorządom daje, bo dał połowę mniej niż w przyszłym 

roku zamierza z niego wyprowadzić. 

 

W trakcie wypowiedzi Radnego Szyndlarewicza salę opuścił Radny Roman Leki (stan 

Radnych 13).  

 

Następnie zabrał głos Radny Zbigniew Bratosiewicz, poprosił o zakończenie dyskusji, 

dodał na koniec, że jedyny skok na kasę jaki pamięta to skok na Otwarte Fundusze Emerytalne 

przez Platformę Obywatelską. To był najważniejszy i największy skok.  

 

Radny Adam Maciąg odniósł się do wypowiedzi Pani Poseł. Radny zapewnił, że 

przedstawione przez niego opracowania, tworzyły osoby niezależne. Nazwiska tych osób są 

cenione od lat 90-tych, we ,,Wspólnocie’’ publikowane są ich raporty. Radny zgodził się  

z wypowiedzią Pana Szyndlarewicza, że Polska zmierza do centralizacji i uważa, że nie ma się  

z czego cieszyć.  Te pieniądze nam się należą, natomiast jeśli chodzi o fundusze emerytalne to 

każda władza wzięła odpowiednią część.  

 

Przewodniczący Andrzej Michta zauważył, że debata przekształciła się trochę w mały sejm 

i każdy kto chciał już zabrał głos. Zakończył wobec tego dyskusję, poprosił o opinię 

Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu – Piotra 

Lechowicza. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz poinformował, że opinia 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 13 głosami za, 
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nadano jej numer XXXIII/222/2021 - załącznik nr 3 do protokołu. Imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

3b) 

 

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 5 do protokołu.  

 

Przewodniczący Andrzej Michta w związku z brakiem pytań, poprosił o opinię 

Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu – Piotra 

Lechowicza. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz poinformował, że opinia 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 XXXIII/223/2021 - załącznik nr 

6 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

 

3c) 

 

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

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

załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Przewodniczący Andrzej Michta w związku z brakiem pytań, poprosił o opinię 

Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu – Piotra 

Lechowicza. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz poinformował, że opinia była pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

 

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

w 2021 roku, została podjęta 13 głosami za, nadano jej numer XXXIII/224/2021 - załącznik  

nr 9 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

 

 

 

Przewodniczący Andrzej Michta przypomniał o zbliżającej się 103 rocznicy odzyskania 

przez nasza ojczyznę Niepodległości, złożył wszystkim życzenia.   
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Wiceprzewodniczący Mariusz Jabłoński zaprosił Radnych na obchody organizowane przez 

Powiat i Gminę Namysłów.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta 

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

Powiatu Namysłowskiego. 

  

 

 

XXXIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1239. 

 

  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Michta 

 

 

 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Michta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Alicja Włodarczyk 



7 

 

 


