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PROTOKÓŁ NR XXXVII/2022 

Z XXXVII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 23 LUTEGO 2022 R. 

 

*  *  * 

 

Obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1113. 

Miejscem posiedzenia była sala narad im. Michała Ilnickiego, na I piętrze Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie. Odbyła się z następującym porządkiem: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 

2021r.  

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

5. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia za 2021 rok, przedstawienie kontraktu na 2022 rok.  

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  apelu do Marszałka Województwa Opolskiego o realizację inicjatywy Społecznego 

Komitetu Dokończeniu Budowy Obwodnicy Miejscowości Opole-Borki, Dobrzeń Mały 

i Dobrzeń Wielki, podejmowanej przez mieszkańców w celu dokończenia budowy 

obwodnicy, 

b)  delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,   

c) zmiany uchwały Nr XXXVI/248/2021 Radny Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2022-2029, 

d) zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok, 

e) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku, 

f) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku.   

7. Ocena sytuacji kryminalno-porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego  

w 2021 roku.  

8. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021.  

9. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie  

za 2021 rok.  

10. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarowaniem 

powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu 

Namysłowskiego w roku 2021.  

11. Sprawozdanie Komisji Obszarów Wiejskich Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku za 2021 rok.   

12. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za 2021 rok. 

13. Sprawozdanie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu za 2021 rok. 

14. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok. 

15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.  

16. Interpelacje i zapytania radnych.  

17. Wnioski i sprawy różne. 

18. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

19. Zakończenie sesji. 
 

 

Otwarcia XXXVII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

Powiatu Andrzej Michta.  Na wstępie przywitał Starostę Namysłowskiego Konrada Gęsiarza, 



2 

 

Wicestarostę Namysłowskiego Tomasza Wiciaka, Skarbnik Powiatu Namysłowskiego 

Katarzynę Parzonkę, Sekretarz Powiatu Namysłowskiego Sławomira Hinborcha, radnych 

Powiatu Namysłowskiego, radcę prawnego Wojciecha Kucyperę, Panią Prezes 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia Agnieszkę Kruk, Panią Dyrektor NCZ Krystynę 

Witkowską, Panią Główną Księgową w NCZ Ewę Talkowską, Pana Józefa Sypko oraz 

wszystkie 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 17 

radnych).  

 

Ad 2) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta odczytał porządek sesji, następnie 

zapytał, czy są uwagi.  

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak złożył wniosek o wprowadzenie  

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie apelu do Ministra Edukacji Narodowej oraz 

Sejmu RP w sprawie zwiększania wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie 

języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022, odczytał 

projekt oraz przekazał treść Radnym w formie papierowej.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta zaproponował, aby projekt został wprowadzony 

do porządku jako punkt 6g.  

 

Następnie Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz zaproponował wprowadzenie  

do porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę”, odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że zaproponowany projekt 

uchwały mógłby zostać wprowadzony jako punkt 6h do porządku obrad.  

 

Kolejno zabrał głos Radny Adam Maciąg, który zawnioskował o wyłączenie z porządku 

obrad punktu 6a. Radny poinformował, że projekt uchwały ma charakter tylko intencyjny. 

Uważa, że ważniejsze dla mieszkańców powiatu jest dokończenie remont drogi wojewódzkiej 

w kierunku Opola.  

 

Starosta Namysłowski poinformował, że projekt został przygotowany w związku  

z apelem komitetu jaki wpłynął do starostwa. Starosta uważa, że apel jest zasadny i ma duże 

znaczenie dla mieszkańców.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz uważa, że projekt powinien zostać zredagowany 

poprzez wyremontowanie kolejnych odcinków drogi wojewódzkiej.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz zauważył, że projekt uchwały był omawiany  

na komisjach stałych.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania 

zmian w porządku obrad.  

 

Przewodniczący Andrzej Michta podał pod głosowanie pierwszy wniosek Wicestarosty 

Namysłowskiego Tomasz Wiciaka o wprowadzenie dodatkowej uchwały jako 6g w sprawie 

apelu do Ministra Edukacji Narodowej oraz Sejmu RP w sprawie zwiększania wysokości 

subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz języka regionalnego na rok 2022. Wniosek został przyjęty 11 głosami za, 1 głos przeciw, 
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5 głosów wstrzymujących – imienny wykaz z głosowania stanowi załącznik do protokołu nr 

2.  

 

Następnie Przewodniczący Radny Andrzej Michta podał pod głosowanie wniosek 

Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza o wprowadzenie dodatkowej uchwały jako 6h  

w sprawie przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”. Wniosek 

został przyjęty 17 głosami za – imienny wykaz z głosowania stanowi załącznik do protokołu 

nr 3.  

 

Przewodniczący Radny Andrzej Michta podał pod głosowanie wniosek Radnego 

Adama Maciąga o wycofanie uchwały oznaczonej jako punkt 6a.  Wniosek został odrzucony: 

6 głosów za, 9 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące – imienny wykaz z głosowania stanowi 

załącznik do protokołu nr 4.  

 

Porządek obrad po zmianach:  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021r.  

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

5. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia za 2021 rok, przedstawienie kontraktu na 2022 rok.  

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) apelu do Marszałka Województwa Opolskiego o realizację inicjatywy Społecznego 

Komitetu Dokończeniu Budowy Obwodnicy Miejscowości Opole-Borki, Dobrzeń Mały 

i Dobrzeń Wielki, podejmowanej przez mieszkańców w celu dokończenia budowy 

obwodnicy, 

b)  delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,   

c) zmiany uchwały Nr XXXVI/248/2021 Radny Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2022-2029, 

d) zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok, 

e) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku, 

f) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku.   

g) apelu do Ministra Edukacji Narodowej oraz Sejmu RP w sprawie zwiększania wysokości 

subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych  

i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022, 

h) przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”. 

7. Ocena sytuacji kryminalno-porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego  

w 2021 roku.  

8. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021.  

9. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie  

za 2021 rok.  

10. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarowaniem 

powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu 

Namysłowskiego w roku 2021.  

11. Sprawozdanie Komisji Obszarów Wiejskich Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku za 2021 rok.   

12. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za 2021 rok. 

13. Sprawozdanie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu za 2021 rok. 

14. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok. 

15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.  

16. Interpelacje i zapytania radnych.  
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17. Wnioski i sprawy różne. 

18. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

19. Zakończenie sesji. 

 

Ad 3) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta powiedział, że do rozpoczęcia sesji nie 

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

Namysłowskiego, w związku z powyższym poddał pod głosowanie projekt protokołu  

z XXXVII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021 r.  

 

Protokół z XXXVII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 

został przyjęty 15 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących – protokół głosowania stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 

 

Ad 4) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przystąpił do kolejnego punktu obrad 

Informacji Starosty Namysłowskiego z działalności Zarządu w okresie między sesjami.  

Dodał, że radni otrzymali informacje, która stanowi – załącznik nr 6 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił o zadawanie pytań panu Staroście. 

 

 Radny Roman Letki zapytał jakie inwestycję zostaną zgłoszone do funduszu Polski Ład 

i jakie budynki Zarząd planuje przekazać dla spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia oraz  

o drogę Dzików – Siedlice.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że został ogłoszony nabór  

na wnioski do Polskiego Ładu. Powiat może złożyć w sumie 5 wniosków w tym 2 wnioski 

dodatkowe dla powiatów popegeerowskich. W najbliższym czasie zostaną złożone wnioski  

w tym min. wniosek na budowę szkoły specjalnej, drogę Kopalina – Zawiść, przebudowę mostu 

w Pieczyskach. Zarząd rozważa również złożenie wniosku na przebudowę drogi od Lubskiej 

do Pielgrzymowic, drogę w Bukowie Śląskiej od przejazdu kolejowego do Domaszowic. 

Starosta poinformował, że ubytki w drogach będą na bieżąco w miarę możliwości uzupełniane. 

Konrad Gęsiarz powiedział, że biegły rzeczoznawca ma oszacować wartość budynku poradni 

przy ul. Braterskiej w Namysłowie. Dzisiaj w projekcie uchwały zawarte zostało 

zabezpieczenie dodatkowych środków dla spółki NCZ S.A. w kwocie 1.300.000 złotych. 

Starosta poinformował również, że na drodze Siedlice – Dzików zostanie wprowadzone 

dodatkowe oznakowanie.  

 

 Radny Roman Letki poprosił również Zarząd o wystąpienie do zarządcy dróg 

wojewódzkich o remont nawierzchni drogi od CPN-u w Pokoju do Jagiennej. Naprawa 

nawierzchni poprawi znacznie komfort mieszkańców dojeżdżających do Opola.  

 

 Starosta Konrad Gęsiarz poinformował, że w miarę możliwości powiat będzie 

remontował, przebudowywał drogi. Niestety na całym powiecie jest wiele odcinków dróg, 

które wymagają remontu. Po zakończeniu objazdu przez miejscowości Ziemiełowice – 

Łączany konieczna będzie naprawa tych dróg. Niestety potrzeby są dużo większe niż 

możliwości powiatu, sukcesywnie naprawiane są odcinki dróg w każdej z gmin powiatu.   

 

 Następnie Radny Zenon Kotarski zapytał o wycinkę drzew przy drogach powiatowych, 

czy zostały zaplanowane środki na ten cel oraz o petycję mieszkańców dotyczącej drogi  

od Osieka do Wielołęki. Radny zaapelował również o remont drogi w miejscowości Zawiść.  
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 Starosta Namysłowski poinformował, że co roku we własnym zakresie robiony jest 

przegląd drzew przy drogach powiatowych. W ramach bieżącego utrzymania przeprowadzona 

jest wycinka drzew i podcinanie krzaków. Konrad Gęsiarz powiedział, że droga przez Osiek 

zostanie naprawiona zgodnie ze standardami dróg, przypomniał, że jest to droga gruntowa. 

Starosta wspomniał, że droga Kopalina – Zawiść zostanie zgłoszona do programu Polski Ład  

i powiat liczy na dofinansowanie.  

 

 Radny Antoni Sobiegraj zaapelował również o remont drogi z Osieka do Domaszowic.  

 

 Przewodniczący Andrzej Michta poinformował, że wspomniana droga jest niszczona 

przez wywóz drewna, przez ciężki transport.  

 

 Kolejno zabrała głos Radna Lucyna Medyk która zapytała, kiedy zostanie 

wyremontowany odcinek drogi Ziemiełowice – Łączany.  

 

 Starosta Namysłowski poinformował, że tą drogą został poprowadzony objazd  

w związku z przebudową drogi krajowej nr 39. Podkreślił, że objazd został poprowadzony 

mimo sprzeciwu powiatu i jest dla pojazdów do 10 t. W związku z docierającymi informacjami, 

że łamane są przepisy drogowe i drogą poruszają się samochody ciężarowe pracownicy 

starostwa utrzymują stały kontakt z Namysłowską Policją jaki i z inspekcją transportu 

drogowego, aby przeprowadzane były jak najczęstsze kontrole. Do czasu zakończenia objazdu 

powiedział, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z wykonawcą drogi krajowej 

powinna zadbać o bieżące naprawy tego odcinka. W dniu 21 lutego br. do Starostwa 

Powiatowego wpłynęło pismo od wykonawcy firmy LARIX informujące o naprawie ubytków. 

Powiat może przystąpić do prac remontowych drogi dopiero po zakończeniu objazdu. Remont 

bieżący zostanie wykonany przez firmę LARIX.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w piśmie wykonawcy firmy LARIX  

nie wspomina o naprawie nawierzchni w Ziemiełowicach. Radny podkreślił, że droga jest  

w fatalnym stanie zarówno w Łączanach jaki i Ziemiełowicach. Uważa, że drogą w Łączanach 

nie jest poprowadzony objazd, zauważył braki w oznakowaniu, brak ograniczeń tonażu. Radny 

oczekuje jasnej deklaracji, kiedy ubytki zostaną naprawione, poprosił o pilną interwencję.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że objazd jest poprowadzony 

również drogą Kamienna – Łączany o czym świadczą pisma z GDDKiA. Powiat cały czas 

występuje do zarządcy drogi o uzupełnienie oznakowania. Wykonawca w dniu dzisiejszym 

rozpoczął prace, usuwa ubytki w miejscowości Ziemiełowice i będzie wykonywał prace 

również w Łączanach. Występujemy do Namysłowskiej Policji o wzmożone kontrole, powiat 

nie ma wpływu na kradzieże znaków. Starosta poinformował, że została przygotowana 

dokumentacja przebudowy dróg zarówno dla miejscowości Łączany jak i Ziemiełowice, 

niestety w związku z wyznaczonym objazdem powiat nie może przystąpić do realizacji prac.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, czy policja informuje Starostwo o kradzieżach 

znaków. Radny zauważył, że jeśli nie ma znaku ograniczenia tonażu to policja nie może ukarać 

kierowców tych pojazdów. 

 

 Starosta Namysłowski poinformował, że podejmowane są działania zaraz  

po otrzymaniu informacji o braku oznakowania. Za oznakowanie objazdu odpowiada GDDKiA  

i wykonawca drogi krajowej 39. Objazd został poprowadzony bez zgody powiatu, zniszczenia 

spowodowane przez objazd. Po zakończeniu przebudowy drogi krajowej powiat przystąpi  

do realizacji prac naprawczych tych dróg.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta zamknął temat drogi Łączany – Ziemiełowice 

odsyłając Radnych do punktu wnioski i sprawy różne.  
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Innych pytań nie było. Informacja została przyjęta przez radnych.  

 

Ad 5) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do realizacji następnego punktu 

porządku Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu  

z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2021 rok, przedstawienie kontraktu na 2022 rok – 

materiały zostały radnym dostarczone – stanowią załącznik nr 7 do protokołu.   

 

Pani Prezes Agnieszka Kruk przedstawiła sytuację szpitala za rok ubiegły. Spółka 

zaczęła wypracowywać kontrakt od miesiąca lipca i do końca roku utrzymywała wysoki 

poziom. Namysłowskie Centrum Zdrowia w skali całego roku wypracowała kontrakt na 

poziomie 97,66%. Pani Kruk powiedziała, że spółka podpisała kontrakt półroczny na rok 2022 

w wysokości 13 milionów złotych. Spółka nadal ma do spłacenia kontrakt za rok 2020, 

szpitalowi udało się spłacić 46.000 złotych, do spłaty pozostało ponad 3,7 miliony złotych.  

Spłaty należy dokonać do końca grudnia 2023 roku. Pani Prezes poinformowała, że strata spółki 

wynosi 5.734.000 złotych. Spółka jest w trudnej sytuacji finansowej, nadal nie ma reformy  

w służbie zdrowia. Podwyżki wynagrodzeń, usług, materiałów oraz inflacja nie wpływają 

dobrze na sytuację finansową spółki. Szpital w ubiegłym roku obsługiwał pacjentów  

z ościennych powiatów. Pani Kruk poinformowała jak szpital radził sobie z ogniskami 

covidowymi, zamknięcia oddziałów trwały maksymalnie do 4 dni. W spółce zatrudnionych jest 

276 osób. W roku 2021 szpital przyjął 26.753 pacjentów. W Namysłowskim Centrum Zdrowia 

funkcjonował punkt szczepień który obsłużył 9.000 osób. Zarząd spółki zawnioskował  

o podniesienie kapitału do wspólników o łączną kwotę 1.318.000 złotych. Spółka nie ma 

zobowiązań wymagalnych, zarząd złożył wniosek o rozłożenie na raty spłaty składek 

odroczonych z tytułu ZUS-u.  

 

Radny Grzegorz Grudziński zapytał o pracownika Namysłowskiego Centrum Zdrowia.  

 

Pani Prezes Agnieszka Kruk poinformował, że sprawy kadrowe nie powinny  

być poruszane na sesji, powiedziała, że Pan Matusz nadal jest pracownikiem spółki.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował o piśmie mieszkańców, które 

przesłane zostało Radnym w materiałach. Przekazał, że temat powinien zostać omówiony  

w punkcie wnioski i sprawy różne lub w informacji przewodniczącego.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że Rada powinna się zastanowić czy 

omawiana kwestia jest tematem na Radę.  

 

Agnieszka Kruk poinformowała, że sprawy kadrowe leżą w kwestii Zarządu spółki, 

zapewniła, że zrobi wszystko, aby zatrzymać dobrego pracownika w spółce.  

 

Radca Prawny Wojciech Kucypera poinformował, że sprawy kadrowe leżą w gestii 

spółki – Zarządu spółki, Rada nie może występować w tym temacie.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz zaapelował do Radnych, aby takie tematy były 

poruszane w pierwszej kolejności poza sesją, aby nie wypłynęły informacje drażliwe takie jak 

wykształcenie.   

 

Radny Adam Maciąg powiedział, że szpital jest ważny dla Radnych jaki i mieszkańców. 

Odniósł się do sprawozdania, poinformował, że w tych warunkach wykonanie kontraktu należy 

uznać za zadowalające. Informacja na temat kontraktu niestety nie jest pozytywna, ale ten 

czynnik nie jest zależny od Pani Prezes. Radny powiedział, że sytuacja szpitala poprawia się 

dzięki przekazanym środkom przez gminy i powiat. Zarząd spółki ma trudne zadanie przy 

obecnych wycenach medycznych, inflacji oraz kosztach materiałów. Radny wspomniał  
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o projekcie uzdrowienia szpitali, szpitale będą zaklasyfikowane w czterech obszarach, spółka 

może otrzymać zarządcę. Z kryteriów zapisanych w programie można wywnioskować, że będą 

cięte zadania deficytowe. Spółka może się spotkać z przykrymi decyzjami. Radny Adam 

Maciąg zauważył, że budynek spółki nie spełnia wymogów i w najbliższych latach powiat 

powinien być przygotowany na dużą inwestycję. Radny podkreślił, że spółka jest ważna dla 

wszystkich. Projekt dotyczy tylko reformy szpitali, a nie dotyczy POZ-tów co nie jest dobre dla 

reformy służby zdrowia. Radny Adam Maciąg powiedział, że nie może zrozumieć działań 

Starosty, dlaczego poprzedni prezes był utrzymywany tak długo na stanowisku, dlaczego 

powstał aneks. Radny zapytał Panią prezes o warunki ugody z byłym prezesem Kuchczyńskim 

oraz o kwotę zaległości składek ZUS.  

 

Pani Prezes Agnieszka Kruk poinformowała, że spółka zawarła ugodę z byłym 

prezesem w grudniu 2021 roku. Zawarcie umowy było bezsprzeczne wskazane w związku  

z wpłynięciem od byłego prezesa pozwu. Kwota ugody została oszacowana na 110 817 złotych 

i płatna jest w trzech ratach. Pierwsza rata została już przelana zgodnie z terminem do końca 

stycznia, kolejna rata na koniec marca i czerwca. Pani prezes poinformowała, że zaległe składki 

opiewają na kwotę 2 506 450, 24 złotych. Spółka wystąpiła do ZUS-u o odroczenie składek  

i rozłożenie zaległości na raty. Namysłowskie Centrum Zdrowia jest zobligowane do wypłaty 

bieżących składek.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że wycena świadczeń medycznych 

jest niewystarczająca. Podkreślił, że cieszy się z wykonania kontraktu blisko w 100%. Szpital 

był w trudnej sytuacji nie wszystkie oddziały działały od początku roku. Starosta wspomniał, 

że powinna powstać nowa reforma zdrowia łącząca szpitale z POZ-tami. Szpital  

ma ograniczone możliwości przychodowe jak i położenie geograficzne powiatu nie sprzyja 

zatrudnieniu lekarzy. Spółka realizuje świadczenia i nadal planuje inwestycje. Wiele szpitali 

boryka się dzisiaj z problemami finansowymi. Spółka po przekształceniu z szpitala covidowego 

borykała się z wieloma problemami, nie udało się odtworzyć dwóch oddziałów. Liczba 

obsłużonych pacjentów świadczy o tym, że szpital radzi są dobrze. Starosta poinformował,  

że na dzisiejszej sesji zostaną zabezpieczone dodatkowe środki dla spółki.  

 

 Radny Adam Maciąg zapytał czy kwestia ugody zamyka całkowicie roszczenia prezesa 

Kuchczyńskiego względem spółki. Radny podkreślił, że strata spółki jest wyższa za ten rok jest 

to 5,7 mln, wspomniał również, że były prezes, który zostawia spółkę z 5,5 mln stratą  

nie powinna uzyskać absolutorium.  

 

   Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że szpital nadal działa, nadal 

funkcjonuje, wykonuje kontrakt w 100 %, poinformował, że uważa to za sukces. Wiele osób 

uważało, że ten szpital już upada i za chwilę zostanie zamknięty.  

 

 Radny Adam Maciąg powiedział, że podtrzymywanie szpitala nie można uważać  

za sukces.  

 

 Starosta Namysłowski powiedział, że spółka działa, wykonuje kontrakt, obsługuje 

pacjentów, ratuje życie.  

 

 Następnie Radna Lucyna Medyk zapytała czy oddziały położniczy, dziecięcy  

i noworodkowy zostaną odtworzone. Czy zostały poczynione w tym kierunku jakieś kroki. 

Radna wspomniała, że dzięki mieszkankom powiatu, które wyszły pod szpital strajkować, 

oddało się uratować oddział ginekologiczny.  

 

 Pani Agnieszka Kruk poinformowała, że zawarta ugoda wyczerpuje wszelkie 

roszczenia z prezesem Kuchczyńskim. Pani Prezes powiedziała, że szpital utrzymał płynność 

finansową mimo specyficznych warunków pracy. Odział ginekologiczny wypracował kontrakt 

na poziomie 60 %, wstrzymanie działalności było podyktowane wnioskiem do NFZ  
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na działalność planową, na którą Spółka uzyskała zgodę. Pani Kruk powiedziała,  

że w momencie objęcia przez nią stanowiska prezesa w spółce już wstrzymana była działalność 

oddziału położniczego i dziecięcego. Nieuruchomienie tych oddziałów spowodowane jest 

brakiem kadry medycznej. Zarząd spółki kontaktował się z wieloma lekarzami, niestety nie 

udało się nawiązać współpracy. Oddział urologiczny został uruchomiony z opóźnieniem i udało 

się wypracować kontrakt na poziomie 80%. Pani Prezes poinformowała, że nadal istnieje 

możliwość uruchomienia tych oddziałów, jednakże podkreśliła fakt, iż są to oddziały 

nierentowne.  

 

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

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych  

o opinię.  
 

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

poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Innych pytań nie było. Informacja została przyjęta przez radnych.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.  

 

Po przerwie stan radnych 15 – nieobecni Radni Grzegorz Grudziński i Zenon Kotarski.  

 

 Po przerwie Przewodniczący Andrzej Michta przywitał Komendanta Powiatowego 

Policji Andrzeja Ostrycharczyka. Poinformował Radę, że Pan Komendant ma ograniczony czas  

i zaproponował zmianę porządku obrad poprzez zmianę zamianę punktów, punkt 6 porządku 

stanie się punktem 7, a pkt 7 będzie punktem 6. Wniosek został przyjęty 15 głosów za, 1 głos 

nieoddany – imienny wykaz z głosowania stanowi załącznik do protokołu nr 8.  

 

Porządek obrad po zmianach:  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021r.  

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

5. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia za 2021 rok, przedstawienie kontraktu na 2022 rok.  

6. Ocena sytuacji kryminalno-porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego  

w 2021 roku.  

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) apelu do Marszałka Województwa Opolskiego o realizację inicjatywy Społecznego 

Komitetu Dokończeniu Budowy Obwodnicy Miejscowości Opole-Borki, Dobrzeń Mały  

i Dobrzeń Wielki, podejmowanej przez mieszkańców w celu dokończenia budowy 

obwodnicy, 

b) delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,   

c) zmiany uchwały Nr XXXVI/248/2021 Radny Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2022-2029, 

d) zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok, 

e) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku, 

f) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku.   

g) apelu do Ministra Edukacji Narodowej oraz Sejmu RP w sprawie zwiększania wysokości 

subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych  

i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022, 

h) przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”. 
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8. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021.  

9. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie  

za 2021 rok.  

10. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarowaniem 

powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu 

Namysłowskiego w roku 2021.  

11. Sprawozdanie Komisji Obszarów Wiejskich Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku za 2021 rok.   

12. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za 2021 rok. 

13. Sprawozdanie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu za 2021 rok. 

14. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok. 

15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.  

16. Interpelacje i zapytania radnych.  

17. Wnioski i sprawy różne. 

18. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

19. Zakończenie sesji. 

 

Na salę obrad wrócił Radny Grzegorz Grudziński (stan Radnych 16).  

 

Ad 6)  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przystąpił do kolejnym punktu obrad 

Ocena sytuacji kryminalno-porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego  

w 2021 roku. Dodał, że radni otrzymali informacje, która stanowi – załącznik nr 9  

do protokołu. 

 

 Komendant Andrzej Ostrycharczyk poinformował Radnych o działaniach jakie  

w minionym roku przeprowadzili funkcjonariusze Namysłowskiej Komendy. Omówił 

szczegółowo działania związane z pandemią covid-19. Komendant poinformował o statystyce 

kryminalnej w roku 2021 - odnotowano 806 przestępstw, więcej o 107 niż w roku 2020. 

Wskazał, że do kradzieży z włamaniem najczęściej dochodzi w godzinach porannych, kiedy 

mieszkańcy są w pracy. Przedmiotem kradzieży są pieniądze oraz złoto. Komendant 

poinformował, że policjanci biorą udział w wielu działaniach prewencyjnych, docierają  

do każdej grupy wiekowej mieszkańców powiatu. Na terenie powiatu odnotowano spadek 

wypadków drogowych, natomiast wzrosła ilość kolizji drogowych. Komendant podziękował 

za przekazane fundusze przez Powiat Namysłowski.  

 

 Radny Roman Półrolniczak podziękował namysłowskim funkcjonariuszom za prelekcję 

w szkołach podstawowych oraz za okazałe wsparcie, dobre słowo i pomoc osobą 

przebywającym na kwarantannie.  

 

 Radna Lucyna Medyk przychyliła się do podziękowań Radnego Romana Półrolniczaka. 

Radna zapytała czy na terenie powiatu odnotowano kradzieże na wnuczka lub przez osoby 

podszywające się pod policjantów.  

 

 Komendant poinformował, że policjanci docierają do osób starszych za pośrednictwem 

księży. Najważniejsze, aby uświadomić takie osoby, że nie przekazujemy pieniędzy osobom, 

których nie znamy. Na szczęście na terenie powiatu namysłowskiego takie zdarzenie nie miało 

miejsca. Osoby starsze są już bardzo świadome i zgłaszają takie próby wyłudzeń.  

 

 Następnie Radny Roman Leki zapytał czy namysłowscy funkcjonariusze informują 

starostwo o ubytkach i innych zagrożeniach na drogach powiatowych.  

 



10 

 

 Komendant Andrzej Ostrycharczyk poinformował, że corocznie organizowany jest 

objazd dróg zarówno powiatowych jak i gminnych z pracownikami odpowiedzialnymi za drogi 

w Starostwie oraz Gminie. Sporządzane są notatki o stanie dróg. Każdorazowo przeprowadzany 

jest taki przegląd w przypadku wypadku śmiertelnego na drodze. Patrole ruchu drogowego 

również sporządza takie notatki i przesyła do administratora drogi.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta podziękował funkcjonariuszom za oddanie  

pracy.  

 

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

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku Antoni Sobiegraj poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Innych pytań nie było. Informacja została przyjęta przez radnych.  

 

Ad 7a) 

 

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

uchwały w sprawie apelu do Marszałka Województwa Opolskiego o realizację inicjatywy 

Społecznego Komitetu Dokończeniu Budowy Obwodnicy Miejscowości Opole-Borki, 

Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki, podejmowanej przez mieszkańców w celu dokończenia 

budowy obwodnicy – załącznik nr 10 do protokołu.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że nie otrzymał pisma dotyczącego tego 

apelu.  

 

Sekretarz Sławomir Hinborch poinformował, że pismo adresowane było do Staroty 

Namysłowskiego Konrada Gęsiarza i w związku z tym taka uchwała została Państwu 

przedstawiona.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta odczytał pismo komitetu – załącznik  

do protokołu nr 11. 

 

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

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku Antoni Sobiegraj poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie.  

 

Uchwała w sprawie apelu do Marszałka Województwa Opolskiego o realizację 

inicjatywy Społecznego Komitetu Dokończeniu Budowy Obwodnicy Miejscowości Opole-

Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki, podejmowanej przez mieszkańców w celu 

dokończenia budowy obwodnicy, została podjęta 10 głosami za, wstrzymało się 6 osób  

i nadano jej numer XXXVII/250/2022 – załącznik nr 12 do protokołu. Imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad 7b) 
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Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,  

– załącznik nr 14 do protokołu. Przewodniczący poinformował, że na komisji zgłoszono 

dwóch kandydatów Pana Zbigniewa Bratosiewicza i Pana Krzysztofa Żołnowskiego.   

 

Radny Adam Maciąg zgłosił kandydaturę Pani Lucyny Medyk.  

 

Radna Lucyna Medyk wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zaproponował głosowanie alfabetyczne na kandydatów. 

Radny zwrócił uwagę, że to Rada powiatu decyduje, a nie komisja.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poprosił o opinię radcy prawnego.  

 

Radca prawny Wojciech Kucypera poinformował, że można głosować uchwałę, która 

została zaopiniowana przez Komisję albo przegłosować każdą z kandydatur osobno i później 

uchwałę z kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował Radnych, że przeprowadzi 

głosowanie imienne każdego z kandydatów, a później podda pod głosowanie uchwałę.  

 

Radny Roman Letki zapytał o zapisy w regulaminie i czy w uchwale może być tylko 

dwóch kandydatów czy więcej.  

 

Sekretarz Sławomir Hinborch poinformował, że komisja jest powoływana przez Starostę 

Namysłowskiego i w skład komisji powołanych jest dwóch przedstawicieli Radny Powiatu.  

 

Nawiązała się dyskusja pomiędzy Starostą Namysłowskim Konradem Gęsiarza,  

a Radnym Krzysztofem Szyndlarewiczem dotycząca kandydatów i sposobu głosowania 

uchwały.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz opuścił salę narad (stan Radnych 15).  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poddał pod głosowanie kandydaturę Pana 

Zbigniewa Bratosiewicza do komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  

 

Wyniki głosowania 10 głosów za, 4 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący i 1 głos 

nieoddany - imienny wykaz z głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poddał pod głosowanie kandydaturę Pani 

Lucyny Medyk do komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  

 

Wyniki głosowania 7 głosów za, 5 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujący i 1 głos 

nieoddany - imienny wykaz z głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz wrócił na salę narad (stan Radnych 16).  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poddał pod głosowanie kandydaturę Pana 

Krzysztofa Żołnowskiego do komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  

 

Wyniki głosowania 13 głosów za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące - imienny wykaz 

z głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  
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Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że kandydatury Radnych Pana 

Zbigniewa Bratosiewicza i Pana Krzysztofa Żołnowskiego otrzymały największą ilość głosów 

i zostaną umieszczone w uchwale.  

 

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

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku Antoni Sobiegraj poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta poddał pod głosowanie pierwotny projekt 

uchwały.  

 

Uchwała w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

została podjęta 11 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 4 głosach wstrzymujących, nadano jej 

numer XXXVII/251/2022 – załącznik nr 18 do protokołu. Imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu 

 

Ad 7c) 

 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/248/2021 Radny Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2022-2029, – załącznik nr 20 do 

protokołu. 

 

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

Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  

o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały  

pod głosowanie.  

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/248/2021 Radny Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2022-2029, została podjęta  

16 głosami za i nadano jej numer XXXVII/252/2022 – załącznik nr 21 do protokołu. Imienny 

protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

 

Ad 7d) 

 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok  

– załącznik nr 23 do protokołu.  

 

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

Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  

o opinię. 
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Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały  

pod głosowanie.  

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu  

na 2022 rok, została podjęta 16 głosami za i nadano jej numer XXXVII/253/2022 – załącznik 

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

nr 25 do protokołu. 

 

Ad 7e) 

 

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 2022 roku – załącznik nr 26 do protokołu.  

 

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

Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  

o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia Komisji jest 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 2022 roku, została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXVII/254/2022 

– załącznik nr 27 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi 

załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Ad 7f) 

 

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

uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku 

– załącznik nr 29 do protokołu.  

 

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

Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  

o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały  

pod głosowanie.  

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 

roku, została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXVII/255/2022 – załącznik nr 30 

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

do protokołu. 

 

Ad 7g) 
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Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie apelu do Ministra Edukacji Narodowej oraz Sejmu RP w sprawie 

zwiększania wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022 – załącznik nr 32  

do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały  

pod głosowanie.  

 

Radny Adam Maciąg opuścił salę i poprosił o wyłączenie z głosowania. (Stan Radnych 

15). 

 

Uchwała w sprawie apelu do Ministra Edukacji Narodowej oraz Sejmu RP  

w sprawie zwiększania wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022, została podjęta 

10 głosami za, przy 5 głosach wstrzymujących i nadano jej numer XXXVII/256/2022 

 – załącznik nr 33 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi 

załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Ad 7h) 

 

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

uchwały w sprawie przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej  

na Ukrainę” – załącznik nr 35 do protokołu.  

 

Uchwała w sprawie przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej  

na Ukrainę”, została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXVII/257/2022 – załącznik 

nr 36 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik  

nr 37 do protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta przywitał naczelnika wydziału Zarządzania 

Kryzysowego Panią Martę Gazdecką-Kmiecik i naczelnika wydziału Geodezji Władysława 

Żółtanieckiego.  

 

Ad 8) 

 

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu Sprawozdanie Starosty  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021 – materiał został przesłany 

Radnym – załącznik do protokołu nr 38.  

 

Naczelnik wydziału Pani Marta Gazdecka- Kmiecik poinformowała o zadaniach wydziału 

jakie zostały wykonane w roku ubiegłym.  

 

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

przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku.   

 

 Przewodniczący Komisji Antoni Sobiegraj poinformował, że sprawozdanie zostało 

przyjęte.  

 

Rada przyjęła sprawozdanie. 
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Ad 9)  

 

 Przewodniczący Andrzej Michta przystąpił do kolejnego punktu, tj. Sprawozdanie  

z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie za 2021 rok 

 – załącznik do protokołu nr 39. Poprosił o zadawanie pytań.  

  

 W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych o opinię.  

 

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

poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

 

 Radna przyjęła sprawozdanie.   

 

Ad 10) 

 

 Przewodniczący Andrzej Michta odczytał następny punkt tj.  Sprawozdanie  

z wykonania zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarowaniem powiatowym 

zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu Namysłowskiego w roku 

2021 – załącznik do protokołu nr 40. 

 

 Radna Lucyna Medyk podziękowała pracownikom wydziału za jakoś usług 

świadczonych bez zbędnej zwłoki.  

 

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

przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku.   

 

 Przewodniczący Komisji Antoni Sobiegraj poinformował, że sprawozdanie zostało 

przyjęte.  

 

Radna przyjęła sprawozdanie.  

 

Ad 11) 

 

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu Sprawozdanie Komisji 

Obszarów Wiejskich Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok  

– materiał został przesłany Radnym – załącznik do protokołu nr 41.  

 

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

przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku.   

 

 Przewodniczący Komisji Antoni Sobiegraj poinformował, że sprawozdanie zostało 

przyjęte.  

 

Radna przyjęła sprawozdanie. 

 

Ad 12) 

 

Przewodniczący Radny przystąpił do realizacji kolejnego punktu Sprawozdanie Komisji 

Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za 2021 rok – załącznik do protokołu 

nr 42.  

 



16 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Społecznych o opinię.  
 

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

poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

 

 Radna przyjęła sprawozdanie.   

 

Ad 13) 

 

Przewodniczący Andrzej Michta przystąpił do Sprawozdania Komisji Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu za 2021 rok – załącznik do protokołu nr 43. 

Przewodniczący poprosił o pytania.  

  

 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcina Siejkę o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka powiedział, że opinia była pozytywna.  

 

Rada przyjęła sprawozdanie.  

 

Ad 14) 

 

Przewodniczący Andrzej Michta przystąpił do Sprawozdania Skarg, Wniosków  

i Petycji za 2021 rok – załącznik do protokołu nr 44. Przewodniczący poprosił o pytania.  

  

 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji Grzegorza Grudzińskiego o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Grudziński powiedział, 

że opinia była pozytywna.  

 

Rada przyjęła sprawozdanie.  

 

Ad 15) 

 

Przewodniczący Andrzej Michta przystąpił do Sprawozdania Komisji Rewizyjnej  

za 2021 rok – załącznik do protokołu nr 45. Przewodniczący poprosił o pytania.  

  

 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Romana Półrolniczaka o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Półrolniczak powiedział, że opinia była 

pozytywna.  

 

Rada przyjęła sprawozdanie.  
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Ad 16) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta zapytał, czy są jakieś pytania w punkcie 

interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że na ostatniej sesji 29 grudnia pytał  

o informację związane z nagrodą ,,Symbol’’.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przywitał Panią Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej Dorotę Surmańską.  

 

Sekretarz Powiatu Sławomir Hinborch poinformował, że zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu 

Powiatu Namysłowskiego interpelacje i zapytania radnych kieruję się do Starosty  

za pośrednictwem Przewodniczącego Rady i powinny być złożone na piśmie. Sekretarz 

poinformował, że takie pismo nie wpłynęło do Biura Rady.  

 

Przewodniczący Rady poprosił Radnego o złożenie pisma.  

 

Ad 17) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przystąpił do punktu wnioski i sprawy 

różne.   

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział cyt., Skoro jesteśmy w punkcie wnioski  

to mam wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej i proszę to zaprotokołować, żeby 

udzielić mi w tym trybie pełnej informacji na temat wszystkich kosztów związanych  

z uzyskaniem przez powiat namysłowski nagrody Symbolu Jakości w tym kosztów wszelkich 

publikacji prasowych, kosztów wyjazdów służbowych, kosztów delegacji zarówno na auta jak  

i hoteli oraz pełnej dokumentacji w tej sprawie prowadzonej’’.  

 

 Następnie Radny Roman Letki zapytał, kiedy rozpocznie się przebudowa drogi  

w Domaradzu wraz z chodnikiem, zapytał również o kosztorys remontu drogi Kopalina  

– Zawiść. Radny poprosił o informację czy Zarząd rozważa przyjęcie uchodźców na teren 

Powiatu Namysłowskiego. Gdzie zostaną ulokowani i co z praca dla takich osób. Roman Letki 

poinformował, że zwrócił się do Zarządu dróg wojewódzkich z prośbą o wykonanie remontu 

drogi od Świerczowa do miejscowości Pokój. Poprosił również o interwencję ze strony 

starostwa. Poprosił o uzupełnienie ubytków w miejscowości Zawiść oraz od CPN-u w Pokoju 

do Siedlic.  

 

 Radny Adam Maciąg wrócił do tematu obwodnicy, poinformował, że na komisjach,  

w których uczestniczył temat nie był poruszany.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że droga Dzików – Siedlice 

została wyłatana i zostaną tam ustawione znaki ograniczające tonaż. Starosta poinformował,  

że są przeprowadzone działania przygotowawcze, zgłoszony Wojewodzie został obiekt,  

w którym znajduje się OHP i pusty budynek w Dąbrówce Dolnej. Samorządy przygotowują się  

do ewentualnego przyjęcia uchodźców.  

 

 Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak poinformował, że budowa drogi wraz  

z chodnikiem w Domaradzu rozpocznie się, gdy warunki atmosferyczne się poprawią, 

zakończenie prac zaplanowane zostało na czerwiec.  

 

 Przewodniczący Radny Andrzej Michta przypomniał o zamkniętym budynku po szkole 

w Polkowskiem, który mógłby zostać przeznaczony na miejsce dla uchodźców.  
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 Radny Krzysztof Szyndlarewicz, powiedział, że można by wykorzystać zamknięte 

oddziały w szpitalu. Podkreślił, że umieszczenie takich osób w Namysłowie było by lepszym 

rozwiązaniem ze względu na późniejsze np. znalezienie pracy. Radny uzupełnił swój 

wcześniejszy wniosek o informacje publiczną, poprosił o przesłanie odpowiedzi w formie 

papierowej lub na adres e-mail. 

 

 Radna Lucyna Medyk w związku z dniem myśli braterskiej złożyła wszystkim 

harcerzom najserdeczniejsze życzenia.    

  

Ad 18) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta w punkcie informacja 

przewodniczącego rady i przewodniczących komisji poinformował, że: 

 

− w dniu 28 grudnia 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Namysłowie wpłynęło pismo  

z Urzędu Skarbowego w Namysłowie dot. analizy oświadczenia majątkowego pracownika 

Wydziału Komunikacji i Transportu,  

− w dniu 29 grudnia 2021 do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo z Sejmiku Województwa 

Opolskiego dot. apelu obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie 

języków mniejszości narodowych,  

−  w dniu 25 stycznia br. przekazane zostało sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli,  

− w dniu 26 stycznia 2022 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo mieszkańców  

dot. pracownika Namysłowskiego Centrum Zdrowia.  

− w dniu 28 stycznia do Starostwa Powiatowego w Namysłowie wpłynęło pismo – opinia składu 

orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.   

 

Ad 19)  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął XXXVII posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 

  

 

XXXVII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1519. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Michta 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Michta 

 

 

Protokół sporządziła: Alicja Włodarczyk……………… 


