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PROTOKÓŁ NR XXXIV/2021 

Z XXXIV SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 24 LISTOPADA 2021 R. 

 

*  *  * 

 

Obrady XXXIV 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 protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.  

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

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2022 rok”, 

b) 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, 

c)  utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka 

„Szansa” w Namysłowie, zmiany Statutu Domu Dziecka w Namysłowie, oraz połączenia 

ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, 

d) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2022 rok,  

e)  ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego, 

f)  ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego. 

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

7. Interpelacje i zapytania radnych.  

8. Wnioski i sprawy różne. 

9. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji: 

10. Zakończenie sesji. 

 

Ad1) 

Otwarcia XXXIV 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, Pana Sławomira Hinborcha Sekretarza Powiatu 

Namysłowskiego, Pana Wojciecha Kucyperę Radce Prawnego, Panią Agnieszkę Kruk Prezes 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Panią Ilonę Mróz Dyrektor NCZ Sp. z o.o., gości 

Pana Zdzisława Bratosiewicza, Pana Wiesława Kwietnia, Pana Andrzeja Trelińskiego, Pana Józefa 

Rogalskiego, Dariusza Lipińskiego, Panią Katarzynę Kucharską, Pana Józefa Sypko, 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).  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta wymienił laureatów Plebiscytu 

„Namysłowski As Ekologii”, którego inicjatorem był Pan Krzysztof Żołnowski. Kolejno 
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wyczytywał laureatów: Prezesa Andrzeja Trelińskiego Namysłowskiego Zakładu Administracji 

Nieruchomości – za wymianę pieców tzw. kopciuchów na nowe ekologiczne w nieruchomościach 

zarządzanych przez spółkę, Pana Wiesława Kwietnia – nagrodzonego za uratowanie życia 

bocianowi porażonego prądem linii wysokiego napięcia, Pana Zdzisława Bratosiewicza – za 

prowadzenie działalności ekologicznej głownie w zakresie produkcji miodu, Pana Marka 

Bratosiewicza – m.in. za działania zmierzające do poprawy ekosystemu wodnego, prowadzenie 

hodowli ryb, Pana Józefa Rogalskiego  - min. za rozpowszechnianie  świadomości ekologicznej 

wśród społeczności oraz za zachowanie bioróżnorodności w prowadzonym przez niego sadzie na 

terenie Gminy Świerczów, a Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz i inicjator Kapituły 

„Namysłowski As Ekologii” Krzysztof Żołnowski wręczyli zasłużonym dyplomy i statuetki  

w postaci złotego jabłuszka. 

 

Po wręczeniu statuetek został przedstawiony reportaż, emitowany wcześniej przez TVP3 

przedstawiający sad Pana Józefa Rogalskiego. W materiale została przestawiona działalność 

laureata.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował radę, iż dnia 22 listopada 2021 r. 

wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Lechowicza z pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji 

Finansów, Rozwoju i Mienia Powiatu.  

 

Ad 2) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta zaproponował zmianę porządku obrad, 

poprzez zmianę numeracji jako punkt 4 Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

za III kwartał 2021r., jako punkt 5 Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między 

sesjami, jako punkt 6 Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenie „Rocznego programu współpracy 

Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2022”, b) określenie zadań i wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

ich realizację w 2021 r. dla Powiatu Namysłowskiego, c) utworzenie i nadania Statutu Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka „Szansa” w Namysłowie, zmiany Statutu Domu 

Dziecka w Namysłowie, oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie, d) uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2022 rok,  

e) ustalenie wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego, f) ustalenie 

wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego oraz wprowadził do programu uchwałę jako punkt 

6g) uchwałę 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, jako punkt 6h) uchwałę w sprawie zmian budżetu  

w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2021 roku, jako punkt 6i) uchwałę w sprawie 

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, jako punkt 6j) 

uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 

grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 

Powiatu. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.  

4. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za III kwartał 2021 r.  

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

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2022 rok”, 
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b) 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, 

c)  utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka 

„Szansa” w Namysłowie, zmiany Statutu Domu Dziecka w Namysłowie, oraz połączenia 

ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, 

d) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2022 rok,  

e) ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego, 

f) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego. 

g) 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 

h) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2021 roku,  
i) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,  
j) zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. 

powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

6. Interpelacje i zapytania radnych.  

7. Wnioski i sprawy różne. 

8. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji: 

9. Zakończenie sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał pod głosowanie zaproponowane 

przez siebie 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.  

 

 

Ad 3) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poinformował, że do rozpoczęcia sesji  

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

Namysłowskiego z dnia 13 października 2021 roku. 

 

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

2021 roku 12 głosami za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący – imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi – załącznik nr 3 do protokołu.  

 

 

Ad 4) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta powiedział, że Informacja 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za III kwartał 2021 r. została radnym 

dostarczona, a następnie zapytał, czy są pytania – załącznik nr 4 do protokołu.  

 

 Pani Prezes Agnieszka Kruk przedstawiła bieżącą sytuację Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia. Stwierdziła, że w szpitalu funkcjonuje obecnie 6 oddziałów: wewnętrzny, chirurgiczny, 

urologiczny, ginekologia bez położnictwa, ZOL i oddział paliatywny oraz działają poradnie: 

urazowo-ortopedyczna, ginekologiczna, kardiologiczna, diabetologiczna, psychiatryczna  

i chirurgiczna. W szpitalu jest bardzo duże obłożenie, spowodowane przekształceniem kolejnych 

- ościennych szpitali w szpitale covidowe. Pani Prezes poinformowała, że spółka została 

zobligowana przez Wojewodę i Narodowy Fundusz Zdrowia do zwiększenia bazy łóżkowej.  

W marcu została zwiększona liczba łóżek na oddziale internistycznym. Spółka od lipca 

wypracowała kontrakt w ponad 100%, a październik został zamknięty na poziomie 108%. 

Planowany przychód spółki w roku 2021 to jest 23.894.495 złotych, zrealizowany do września na 
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poziomie 17.007.998 złotych. Pani Agnieszka Kruk wymieniła oddziały, które wypracowują 

kontrakt w ponad 100%  tj. oddział internistyczny, chirurgiczny, ZOL, poradnia rehabilitacyjna, 

kardiologiczna i punkt szczepień. W rachunku zysków i strat założono stratę na koniec br. roku  

w wysokości 7.906.888,83 złotych. Stara jest niższa niż zakładana w III kwartale wynosi 

4.686.364,68 złotych. Strata spowodowana jest nieadekwatną wyceną procedur medycznych oraz 

wzrostem kosztów bieżących, operacyjnych. Szpital jest w trybie powtarzania konkursów, co 

niesie za sobą podwyżkę płac. Spółka zaplanowała w roku 2021 inwestycję o wartość 1.900.000 

złotych z czego pozyskała 1.000.635 złotych z dotacji. Pani Prezes Agnieszka Kruk 

poinformowała, że na bieżąco śledzi możliwości pozyskania nowych środków z Funduszu. Spółka 

zachowuje nadal płynność finansową, korzysta z możliwości odroczenia, prolongując płatności, 

kredyty są na bieżąco spłacane. Płatności ZUS są odroczone na dzień dzisiejszy ich wartość 

wynosi 2.226.875 złotych. Pani Agnieszka Kruk poprosiła o agitację konieczności szczepień. 

Zostały wprowadzone zmiany w punkcie wymazowym, wprowadzona zostanie rejestracja, 

wyznaczony zostanie dodatkowy dzień w puncie szczepień. Kontrakt został przedłużony do 

czerwca przyszłego roku.  

 

 Radny Adam Maciąg powiedział, że sytuacja szpitala jest bardzo trudna, obwinia za to 

wcześniejszy zarząd, dyrekcję szpitala, wspomniał o aneksie, o udzielonym absolutorium przez 

walne zgromadzenie. Poinformował, że NFZ nie aktualizuje wyceny procedur medycznych,  

o podejmowanych decyzjach, o wzroście wynagrodzeń oraz o wzroście cen materiałów. Radny 

zarzucił Pani Prezes aroganckie zachowanie na pierwszym spotkaniu dotyczącym szpitala. 

Poinformował, że na spotkaniu były omówione warianty restrukturyzacji spółki. W wyniku 

obserwacji można wywnioskować, że szpital przyjął jeden z wariantów, zamykane są oddziały. 

Radny zarzucił spółce niezorganizowanie konkursów, nieprzestrzegania przepisów kodeksu 

spółek handlowych. Radny Adam Maciąg obniósł się również do planowanej straty, wspomniał, 

że szacunkowa strata na poziomie około 5 milionów złotych na koniec roku będzie rekordową 

stratą spółki. Wspomniał o ponoszeniu kosztów z rozbiciem na poszczególne oddziały. Dodatni 

wynik finansowy został wypracowany na oddziale medycyny paliatywnej, w poradni 

kardiologicznej, diabetologicznej i w punkcie szczepień, wymazów oraz na działalności 

komercyjnej o charakterze medycznym, w pozostałych generowana jest strata. Jeżeli nie weźmie 

się pod uwagę wszystkich kosztów tj. składek ZUS, konieczności zwrotu pożyczki dla starostwa  

i innych zobowiązań to spółka faktycznie utrzymuje płynność finansową. Radny zauważył, że 

jeżeli spółka nie otrzyma dotacji od państwa to potwierdzą się nieoficjalne doniesienia  

o zamknięciu szpitala. Radny Adam Maciąg uważa, że kadra zarządzająca raczej zarządza spółką 

zdalnie. Pani Dyrektor jest w spółce dwa dni w tygodniu, a Pani Prezes z racji zamieszkania  

w Opolu przyjeżdża później, wyjeżdża szybciej.  

 

 Pani Prezes Agnieszka Kruk podziękowała za posumowanie Radnemu Maciągowi. 

Zauważyła, że wycena procedur medycznych jest nieadekwatna do wypłacanych wynagrodzeń. 

Odniosła się również do niezorganizowanych konkursów, przypomniała, że szpital ogłosił 

konkury tylko w związku z otrzymaną decyzją o przekształceniu spółki na szpital coviodwy, 

zmuszony był je unieważnić. Pani prezes odniosła się również do spotkania zorganizowanego dla 

właścicieli, radnych, wspomniała, że pan prezes Mirosław Wójciak nie był osobą zaproszoną. Pani 

Agnieszka Kruk nie ma sobie nic do zarzucenia, podkreśliła, że nie miesza się w żadne spory 

medialne, stara się wykonywać swoją funkcję najlepiej jak potrafi. Praca na stanowisku prezesa 

nie jest pracą w trybie ciągłym i nie tylko za biurkiem, podkreśliła, że bywa w szpitalu  

w weekendy, oraz po godzinach.  Pani Prezes poprosiła o nierozsiewanie nieprawdziwych 

informacji dotyczących jej wynagrodzenia oraz czasu pracy. Podkreśliła, że koszty są 

nieadekwatne do uzyskiwanych zysków, spółka robi wszystko, aby zminimalizować straty. 

Władze spółki prowadzą rozmowy z personelem medycznym, renegocjują umowy.  

 

 Następnie zabrała głos Radna Lucyna Medyk zapytała o sprawozdanie co oznacza tak 

minusowy kapitał w wysokości 3.000.615 złotych dla spółki.  
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 Pani Dyrektor Ilona Mróz poinformowała, że są dwie możliwości, pierwsza, że udziałowcy 

uzupełnią kapitał, a druga, z której spółka korzysta, wynikła z podjęcia uchwały, która umożliwia 

przesunięcie uzupełnienia kapitału do następnego okresu sprawozdawczego. Jeżeli szpital nie 

uzupełni kapitału do tego czasu to będą podejmowane następne kroki, decyzje właścicielskie. Pani 

Dyrektor poinformowała, że ujemne kapitały nie wiążą się z upadłością szpitala. Upadłość może 

zostać ogłoszona tylko w momencie, kiedy spółka przestanie spłacać zobowiązania. Pani Ilona 

Mróz podkreśliła również fakt, iż kapitały powinny być jak najszybciej uzupełnione. Zarząd 

wnioskował o podniesienie kapitału. 

  

 Przewodniczący Andrzej Michta, poprosił o udzielenie informacji czy Pani Dyrektor 

zamierza zrezygnować z pracy w Namysłowskim Centrum Zdrowia?  

 

 Pani Prezes Agnieszka Kruk poinformowała radnych, że do dnia dzisiejszego nie otrzymała 

rezygnacji od Pani Dyrektor.  

 

 Radna Lucyna Medyk zapytała od kiedy składki do ZUS-u zostaną ponownie opłacane. 

Podkreśliła, że pracownicy odchodzący na emeryturę obawiają się o swoje świadczenia. Zapytała 

również o centralną sterylizatornie, czy prace zostały zakończone i czy będzie ona przynosiła 

zyski.  

 

 Pani Prezes Agnieszka Kruk poinformowała, że umowy z ZUS-em są na bieżąco 

podpisywane, nieopłacanie przez spółkę składki nie mają wpływu na naliczenia wysokości 

emerytur. Sterylizatornia została niedawno oddana do użytku.  

 

 Radna Lucyna Medyk zapytała o ostatnie piętro szpitala, o zaplanowane zwiększenie łóżek 

na oddziale Zakładu Opieki Leczniczej, czy został już podpisany kontrakt z Narodowym 

Funduszem Zdrowia.  

 

 Pani Agnieszka Kruk poinformowała, że pojawiła się możliwość pozyskania dodatkowych 

funduszy z NFZ. Jeżeli pojawi się taka możliwość spółka będzie aplikować o zwiększenie liczby 

łóżek z 30 do co najmniej 40.  

 

 Pani dyrektor Ilona Mróz poinformowała, że przed złożeniem wniosku trzeba przejść 

procedurę ,,JOWISZA’’ i na tej podstawie spółka może uzyskać możliwość zwiększenia łóżek.  

 

 Następnie Radny Roman Letki zapytał czy w szpitalu są potwierdzone przypadki 

zachorowań wśród personelu.  

 

 Pani Ilona Mróz poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie ma zgłoszonych osób dodatnich 

wśród personelu. Powiedziała, że personel nie jest w 100 % wyszczepiony, oraz że zdarzają się 

pacjenci z wynikiem pozytywnym. Szpital stosuje się do procedur i umieszcza takich pacjentów 

w izolatkach. Pacjenci są przyjmowani bez względu na wynik testu, szpital nie może odmówić 

przyjęcia pacjenta covidowego. W szpitalu są przygotowane są miejsca dla takich pacjentów.  

 

 Pani Prezes Agnieszka Kruk powiedziała, że szpital ma przygotowane łóżka dla pacjentów 

covidowych, oraz że władze spółki nie mają wpływu na ilość wyszczepionego personelu.  

W większości personel jest bardzo świadomy i zdarzają się tylko sporadyczne przypadki osób 

niezaszczepionych.  

 

 Radny Roman Letki zapytał o dotację udzielone dofinansowania przez Gminy Powiatu 

Namysłowskiego.  

 

 Pani Prezes Agnieszka Kruk poinformowała, że do dnia dzisiejszego takie środki nie 

zostały przekazane.  
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 Pani Ilona Mróz poinformowała, że w związku z dynamiczną sytuacją covidową szpital 

został zobowiązany do zwiększenia łóżek internistycznych. Spółka otrzymała deklarację od NFZ 

o zwiększeniu z tego tytułu środków.  

 

 Przewodniczący Andrzej Michta korzystając z okazji pochwalił poziom i kulturę obsługi  

w poradni chirurgicznej.  

 

 Pani Prezes Agnieszka Kruk podziękowała obsłudze za należytą staranność w obsłudze 

pacjentów. 

  

 Przewodniczący Andrzej Michta zapytał Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Społecznych Romana Letkiego o opinię. 

  

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

poinformował, iż opinia była pozytywna.   

 

Ad 5) 

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

Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami – załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Radna Lucyna Medyk zapytała jakie działania podjął celem wsparcia Pani Prezes  

w ponownym otwarciu oddziałów: ginekologii, położnictwa, dziecięcego i noworodkowego. 

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że ginekologia działa, cały czas 

prowadzone są rozmowy z pediatrami z naszego terenu. Niestety kadra nadal nie wyraża chęci 

pracy w szpitalu.  

 

Ad 6a) 

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

uchwały w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2022 rok” – załącznik nr 6 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 Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman Letki 

poinformował, że opinia była pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. Uchwała w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Powiatu 

Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2022 rok” – została podjęta 14 głosami za, nadano jej numer 

XXXIV/225/2021 - załącznik nr 7 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad 6b) 

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

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



7 

 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na ich realizację w 2021 r. dla Powiatu Namysłowskiego, – załącznik nr 9 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 Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman Letki 

poinformował, że opinia była pozytywna. 

 

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 14 

głosami za, nadano jej numer XXXIV/226/2021 - załącznik nr 10 do protokołu. Imienny protokół 

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad 6c) 

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

uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom 

Dziecka „Szansa” w Namysłowie, zmiany Statutu Domu Dziecka w Namysłowie, oraz 

połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie – załącznik nr 12 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 Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman Letki 

poinformował, że opinia była pozytywna. 

 

Uchwała w sprawie utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej Dom Dziecka „Szansa” w Namysłowie, zmiany Statutu Domu Dziecka  

w Namysłowie, oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie, została podjęta 12 głosami za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący nadano jej 

numer XXXIV/227/2021 - załącznik nr 13 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad 6d) 

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

uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2022 rok, – 

załącznik nr 15 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 

Pana Romana Letkiego.  
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Zdrowia i Spraw Społecznych Pan Roman 

Letkki poinformowała, że opinia była pozytywna.   

 

Następnie Przewodniczący Rady Andrzej Michta zapytał o opinię Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Pana Wiceprzewodniczącego Antoniego Sobiegraja.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Antoni Sobiegraj 

powiedział, że opinia była pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady zapytał o następną 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 Andrzej Michta zapytał o ostatnią opinię Przewodniczącego 

Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, bezpieczeństwa i Porządku Antoniego 

Sobiegraja.  

 

Przewodniczący Komisji Antoni Sobiegraj, poinformowała, że opinia Komisji Obszarów 

Wiejskich, Ochrony Środowiska, bezpieczeństwa i Porządku była pozytywna.  

 

Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2022 

rok, została podjęta 14 głosami za, nadano jej numer XXXIV/228/2021 - załącznik nr 16 do 

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

protokołu. 

 

Ad 6e) 

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

uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu 

Namysłowskiego – załącznik nr 18 do protokołu. 

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Piotra Lechowicza.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz powiedział, że opinia była pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu 

Namysłowskiego, została podjęta 11 głosami za, 2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący, nadano 

jej numer XXXIV/229/2021 - załącznik nr 19 do protokołu. Imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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Ad 6f)  

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

uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego – załącznik nr 21 

do protokołu.  

 

 Radna Lucyna Medyk odniosła się do uchwały, a konkretnie do kwoty wynagrodzenia dla 

Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza, uważa, że kwota ponad 19.000,00 złotych jest 

nieuczciwa a nawet niemoralna. Radna Lucyna Medyk wspomniała o ciągłym zmaganiu się  

z pandemią, o jej skutkach zdrowotnych i gospodarczych. Wspomniała o dramatycznej sytuacji 

szpitala jak i również o jednym z najwyższych wskaźniku bezrobocia Powiatu Namysłowskiego. 

Mówiła o wysokości zarobków urzędników państwowych, nauczycieli, przedszkolanek. Radna 

Lucyna Medyk zarzuciła Przewodniczącemu Rady fundowanie Staroście horrendalnego 

wynagrodzenia i zaapelowała do Radnych o zdrowy rozsądek. Radna zauważyła, również, że  

w uzasadnieniu uchwały nie znalazło się nic na temat Namysłowskiego szpitala.  

 

Przewodniczący Radny Andrzej Michta zauważył, że to nie przewodniczący funduje 

Staroście podwyżki tylko ustawodawca, podkreślił również, że projekt wymaga przegłosowania 

przez Radnych i to Rada podczas głosowania podejmuję uchwałę. Przewodniczący uzasadniając 

projekt uchwały podkreślił, że obecne pobory Starosty są bardzo niskie, a zgodnie z ustawą 

powinien dostać podwyżkę 80 %.  

 

Radny Adam Maciąg powiedział, że pan Starosta rzeczywiście realizuje wiele projektów, 

wspomniał również o Polskim Ładzie. Zauważył, że w ramach tego projektu rząd daje tylko 

swoim. Radny Adam Maciąg zwrócił uwagę również, że w uzasadnieniu nie ma słowa o szpitalu. 

Podkreślił fakt dramatycznej sytuacji szpitala, który spowodowany jest przez zły dobór kadry 

zarządzającej spółką. Radny zapytał również o stan prawny aneksu dla byłego prezesa. Podkreślił, 

że zobowiązanie zostało podjęte i włącznie z odsetkami w przyszłości jest do wyegzekwowania 

przez Pana Kuchczyńskiego. Radny Adam Maciąg wspomniał o utraconym zaufaniu do Starosty, 

według radnego pełnienie funkcji publicznej wymaga zaufania. Radny zapytał, jak można tak 

lekceważąco zajmować się publicznymi środkami.  

 

Radny Antoni Sobiegraj zwrócił uwagę na fakt uzyskanego absolutorium przez Starostę 

Namysłowskiego, przypomniał, że za udzieleniem absolutorium głosowali również radni nie 

będący w koalicji.  

 

Następnie zabrała głos Radna Lucyna Medyk, która zgłosiła wniosek formalny z uwagami 

do projektu uchwały ,, w § 1 ustala się dla Starosty Namysłowskiego Pana Konrada Gęsiarza 

miesięczne wynagrodzenie w wysokości 15.556 złotych składające się z następujących 

elementów: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 8.200 zł., dodatek funkcyjny w kwocie 2.520 

złotych, dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 

w kwocie 3.216 zł. i dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego w kwocie 1.640 zł.’’  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że zgodnie ze Statutem Powiatu 

Namysłowskiego podda pod głosowanie wniosek najdalej idący, czyli zaproponowany przez 

siebie projekt. Przewodniczący podkreślił, że jeżeli Rada nie podejmie uchwały zaproponowanej 

przez niego to przystąpi do głosowania projektu uchwały zaproponowanego przez Radną Lucynę 

Medyk.  
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Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Jabłoński zapytał o wysokości procentowe 

wynagrodzeń poprzednich Starostów.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że od pierwszej kadencji każdy 

starosta miał najwyższe możliwe stawki.  

 

Radca Prawny Wojciech Kucypera przypomniał o wyłączeniu Starosty Namysłowskiego 

Konrada Gęsiarza z głosowania.  

 

 Radna Lucyna Medyk poprosiła o 5 minut przerwy.  

 

 Przewodniczący Radny Andrzej Michta ogłosił 5 minut przerwy. (Stan Radnych obecnych 

na Sali 14).  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Piotra Lechowicza.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz powiedział, że opinia była pozytywna przy dwóch głosach przeciwnych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego, 

została podjęta 10 głosami za, 2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący, nadano jej numer 

XXXIV/230/2021 - załącznik nr 22 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta złożył gratulacje Staroście Namysłowskiemu.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz podziękował za przyznaną podwyżkę i wyraził 

nadzieję, że gdyby w przyszłości była konieczność ponownego przyjęcia uchwały to uzyska 

jednogłośne poparcie.  

 

Ad 6g) 

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

uchwały 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 24 do protokołu.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Pana Piotra Lechowicza.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz powiedział, że opinia była pozytywna. 

 

Uchwała w sprawie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady 

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



11 

 

Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2021 – 2029, została podjęta 14 

głosami za, nadano jej numer XXXIV/231/2021 - załącznik nr 25 do protokołu. Imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Ad 6h) 

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

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

roku, – załącznik nr 27 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. 

 

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

dochodów i wydatków w 2021 roku, została podjęta 14 głosami za, nadano jej numer 

XXXIV/232/2021 - załącznik nr 28 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Ad 6i) 

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

uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2021, – załącznik nr 30 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 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2021, została podjęta 14 głosami za, nadano jej numer XXXIV/233/2021 - 

załącznik nr 31 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi 

załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Ad 6j) 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 

grudnia 2018 r. powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu – 

załącznik nr 33 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przekazał informację, że na Komisji Finansów 

Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu wytypowano kandydaturę Radnego Marcina Siejki, 

odczytał treść uchwały. Przewodniczący zapytał Radnego Marcina Siejkę czy wyraża zgodę na 

kandydowanie na funkcję przewodniczącego.  
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Radny Marcin Siejka wyraził zgodę.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Pana Piotra Lechowicza.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Piotr 

Lechowicz powiedział, że opinia była pozytywna. 

 

Przewodniczący podziękował Panu Piotrowi Lechowiczowi za prowadzenie komisji 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. powołania Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu, została podjęta 11 głosami za, 3 głos wstrzymujący nadano 

jej numer XXXIV/234/2021 - załącznik nr 34 do protokołu. Imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta pogratulował radnemu objęcia stanowiska 

przewodniczącego komisji.  

 

 Radny Marcin Siejka podziękował za zaufanie, podziękował również poprzedniemu 

przewodniczącemu Piotrowi Lechowiczowi.  

 

Ad 7) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przystąpił do punktu Interpelacje  

i zapytania radnych, a następnie zapytał, czy są pytania – załącznik nr 36 do protokołu.  

 

 Radny Roman Letki poinformował, że nadal drogi na terenie gminy Pokój nie są załatane. 

Zapytał również o informację dotyczącą kosztorysu drogi Domaradz i drogi Kopalina – Zawiść 

oraz o zakres robót. Radny zapytał, czy remont zostanie wykonany w tym roku.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że kosztorys drogi w Domaradzu to 

około 800.000 złotych oraz że w dniu wczorajszym nastąpiło otwarcie ofert i najtańsza oferta 

opiewa na kwotę około 520.00 złotych.  Nadal trwa postępowanie i jest duża szansa na podpisanie 

umowy za kwotę dużo niższą niż sporządzony kosztorys. Natomiast jeśli chodzi o odcinek drogi 

w Zawiści Starosta Namysłowski poinformował, że w kosztorysie zostały dokonane zmiany i na 

chwilę obecną nie pamięta dokładnie kwoty. Starosta powiedział, że w tym roku wykonanie tego 

remontu jest niemożliwe, zakończenie prac jest planowane na koniec czerwca.  

.  

Ad 8) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przystąpił do punktu Wnioski i sprawy 

różne, a następnie zapytał, czy są pytania – załącznik nr 37 do protokołu.  

 

Radny Antoni Sobiegraj wyraził głęboki szacunek i podziękowania dla Wojska Polskiego 

i Straży Granicznej za obronę granicy Polskiej z Białorusią.  
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Następnie zabrał głos Pan Józef Sypko, który poprosił, żeby nasza służba zdrowia, nasz 

szpital na terenie Powiatu Namysłowskiego działał.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że powiat otrzymał nagrodę - tytuł 

symbolu polskiej samorządności roku 2021. Starosta podziękował radnym, pracownikom 

starostwa za tworzenie samorządu.  

 

Radny Roman Letki zapytał o zakażenia na ternie placówek oświatowych.  

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak poinformował, że pandemia postępuje, część uczniów  

w każdej z jednostek została skierowana na naukę zdalną. Pracownicy wydziału są w stałym 

kontakcie z dyrekcją szkół i na bieżąco monitorują sytuację.  

 

Ad 9) 

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.: 

 

− pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kępnie dot. oświadczenia majątkowego 

Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa.  

− pismo z Urzędu Skarbowego w Namysłowie dotyczące oświadczeń majątkowych 

Radnych Powiatu Namysłowskiego oraz pracowników,  

− Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu dot. oświadczenia majątkowego Sekretarza 

Powiatu Namysłowskiego.  

− Starosta Namysłowski złożył analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez 

członków zarządu oraz pracowników Starostwa Powiatowego.  

− pismo od Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. dot. 

przejazdu autobusu przez miejscowość Krzywa Góra.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował również o przeprowadzonej przez 

niego analizy oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu.  

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak poinformował, że starostwo nie praktykuje finasowania 

prywatnych przedsiębiorców i powiat nadal będzie wnosił do spółki o uruchomienie kursu.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta wspomniał o zbliżającej się 40 rocznicy 

wprowadzenia stanu wojennego - 13 grudnia 2021r., złożył również życzenia z okazji zbliżających 

się świat Bożego Narodzenia.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 

najprawdopodobniej w dniu 29 grudnia 2021 r. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta 

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

Powiatu Namysłowskiego. 
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XXXIV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1337. 

 

 

 

  

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Michta 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Michta 

 

Protokół sporządziła: Alicja Włodarczyk 


