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PROTOKÓŁ NR XXXIX/2022 

Z XXXIX SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 25 MAJA 2022 R. 

 

*  *  * 

 

Obrady XXXIX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1100. 

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 poprzedniej sesji: protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r.  

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

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego 

na rok 2022,  

b) zmian w Statucie Powiatu Namysłowskiego, 

c)  zmian budżetu w związku ze zmiana planu dochodów i wydatków w 2022 roku,  

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

6. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. o funkcjonowaniu za 2021 rok. 

7. Informacja z działalności Wydziału Dróg za rok 2021. 

8. Podsumowanie akcji zimowej w sezonie 2021/2022. 

9. Interpelacje i zapytania radnych.  

10. Wnioski i sprawy różne. 

11. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

12. Zakończenie sesji. 
 

 

Otwarcia XXXIX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

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

Wicestarostę Namysłowskiego Tomasza Wiciaka, Skarbnik Powiatu Namysłowskiego Katarzynę 

Parzonkę, Sekretarz Powiatu Namysłowskiego Sławomira Hinborcha, radnych Powiatu 

Namysłowskiego, Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia Agnieszkę Kruk, Ewę Talkowską 

Główną księgową Namysłowskiego Centrum Zdrowia, Naczelnika Wydziału Zdrowia Joannę 

Fedycką, radcę prawnego Wojciecha Kucyperę, 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 15 radnych).  

 

Ad 2) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta odczytał porządek sesji, następnie 

zapytał, czy są uwagi.  

 

Następnie Przewodniczący Radny Andrzej Michta poddał pod głosowanie zmianę 

porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXVIII/266/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 kwietnia 2022 roku jako pkt 5e, 

wprowadzenie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy Rady Miejskiej w Namysłowie 

dotyczącej podjęcia działań zmierzających do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 451 na 

odcinku od ronda im. Żołnierzy Wyklętych do firmy „Velux” w Namysłowie jako zadania 

priorytetowego w roku 2022-2023 jako punkt 5f oraz wprowadzenie Sprawozdania z realizacji 
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programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 

jako punkt 9, punkt 10 Interpelacje i zapytania radnych, pkt. 11 Wnioski i sprawy różne, pkt. 12 

Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji, pkt. 13 Zakończenie sesji. 

(Radny Adam Maciąg poprosił o wyłączenie z głosowania). Wniosek został przyjęty 14 głosami 

za – imienny wykaz z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.   

 

Porządek obrad po zmianach:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji: protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r.  

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

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego 

na rok 2022,  

b) zmian w Statucie Powiatu Namysłowskiego, 

c) zmian budżetu w związku ze zmiana planu dochodów i wydatków w 2022 roku,  

d) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku, 

e) zmiany uchwały Nr XXXVIII/266/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 

kwietnia 2022 roku, 

f) poparcia inicjatywy Rady Miejskiej w Namysłowie dotyczącej podjęcia działań 

zmierzających do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od ronda im. 

Żołnierzy Wyklętych do firmy „Velux” w Namysłowie jako zadania priorytetowego  

w roku 2022-2023. 

6. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. o funkcjonowaniu za 2021 rok. 

7. Informacja z działalności Wydziału Dróg za rok 2021. 

8. Podsumowanie akcji zimowej w sezonie 2021/2022. 

9. Sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2021.  

10. Interpelacje i zapytania radnych.  

11. Wnioski i sprawy różne. 

12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

13. Zakończenie sesji. 

 

Ad 3) 

 

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

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

Namysłowskiego, w związku z powyższym poddał pod głosowanie projekt protokołu  

z XXXVIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r.  

 

Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

został przyjęty 15 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym – protokół z głosowania stanowi 

załącznik nr 3 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 4 do protokołu. 

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

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz przedstawił materiał filmowy dotyczący 

przebiegu prac na boisku sportowym przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie. Starosta 

Namysłowski podziękował pracownikom, Radnym i wykonawcom zaangażowanym w projekt. 
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Konrad Gęsiarz wspomniał również o rozstrzygnięciu przetargu przebudowy drogi Ligota 

Książęca – Biestrzykowice. Poinformował, że postępowanie przetargowe zostanie unieważnione 

i ogłoszony zostanie nowy przetarg podzielony na II etapy. W I etapie przebudowana zostanie 

nawierzchnia wraz ze zjazdami, a w II etapie chodniki. Podzielenie inwestycji jest zasadne  

w związku z planowaną przez gminę budową kanalizacji w tych miejscowościach.  

 

Radny Zenon Kotarski zapytał, o wyniki kontroli komisji rewizyjnej dot. inwestycji 

realizowanych przez powiat, poprosił o udzielenie informacji czy wynajem miejsca 

reklamowanego na terenie Domu Pomocy Społecznej, PROMYK’’ w Kamiennej jest odpłatny 

oraz zapytał, czy Starosta posiada informację dotyczącą modernizacji przebudowy linii 

kolejowej Wrocław – Kluczbork.   

 

Radny Roman Półrolniczak poinformował, że opinia komisji rewizyjnej była pozytywna.  

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak poinformował, że wynajem powierzchni 

reklamowej na trenie DPS-u jest odpłatny.   

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że nie posiada aktualnych 

informacji dotyczących linii kolejowej Wrocław – Kluczbork. Prace nad tą inwestycją trwają.  

 

Innych pytań nie było. Informacja została przyjęta przez radnych. 

 

Ad 5a) 

 

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

uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego na rok 2022 – załącznik nr 5 do protokołu.  

 

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. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie.  

 

Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Namysłowskiego na rok 2022, została podjęta 14 głosami za, przy 1 głosie przeciw  

i nadano jej numer XXXIX/269/2022 – załącznik nr 6 do protokołu. Imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 5b) 

 

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

uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 8 do 

protokołu. 

 

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. 
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Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Obszarów 

Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku o opinię. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku Andrzej Zielonka poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

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 Statucie Powiatu Namysłowskiego, – została podjęta 15 

głosami za i nadano jej numer XXXIX/270/2022 – załącznik nr 9 do protokołu. Imienny 

protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad 5c) 

 

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

uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmiana planu dochodów i wydatków  

w 2022 roku – załącznik nr 11 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 Andrzej Michta przywitał radnego Piotra Lechowicza (Stan 

Radnych 16).  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały  

pod głosowanie.  

 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmiana planu dochodów  

i wydatków w 2022 roku, została podjęta 16 głosami za i nadano jej numer XXXIX/271/2022 

– załącznik nr 12 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi 

załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad 5d) 

 

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 14 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. 
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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 16 głosami za i nadano jej numer XXXIX/272/2022 – załącznik nr 15 do 

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

protokołu. 

 

Ad 5e) 

 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/266/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 20 kwietnia 2022 roku – załącznik nr 17 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 XXXVIII/266/2022 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 20 kwietnia 2022 roku została podjęta 16 głosami za i nadano jej 

numer XXXIX/273/2022 – załącznik nr 18 do protokołu. Imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad 5f) 

 

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

uchwały w sprawie poparcia inicjatywy Rady Miejskiej w Namysłowie dotyczącej podjęcia 

działań zmierzających do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od ronda im. 

Żołnierzy Wyklętych do firmy „Velux” w Namysłowie jako zadania priorytetowego  

w roku 2022-2023 – załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Obszarów 

Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku Antoni Sobiegraj poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały  

pod głosowanie.  

 

Uchwała w sprawie poparcia inicjatywy Rady Miejskiej w Namysłowie dotyczącej 

podjęcia działań zmierzających do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od 

ronda im. Żołnierzy Wyklętych do firmy „Velux” w Namysłowie jako zadania 

priorytetowego w roku 2022-2023 – została podjęta 16 głosami za i nadano jej numer 

XXXIX/274/2022 – załącznik nr 21 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Radny Mariusz Jabłoński, Roman Półrolniczak i Wicestarosta Namysłowski Tomasz 

Wiciak opuścili salę narad (stan Radnych 13).  
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Ad 6) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 

Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. o funkcjonowaniu za 2021 rok – 

materiały zostały radnym dostarczone – stanowią załącznik nr 23 do protokołu.   

  

 Pani Agnieszka Kruk poinformowała, że podstawowym działaniem Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia było wypracowanie kontraktu, aby utrzymać działalności spółki na tym 

samym poziomie. Kontrakt w roku 2021 wypracowany był na poziomie 97%. Pani Prezes 

powiedziała, że na wszystkich oddziałach szpitala, w poradniach i punktach szczepień zostało 

obsłużonych ponad 50.000 osób. Po zakończeniu działalności Covidowej spółki, czyli od 

stycznia 2021 roku szpital stopniowo wznawiał działalność na oddziałach. Namysłowskie 

Centrum Zdrowia uzyskało przychód w wysokości 23.576.540,20 złotych. Pani Agnieszka Kruk 

wspomniała o działaniach reorganizacyjnych spółki, które spowodowały zmniejszenie straty 

spółki do kwoty 5.665.501,49 złotych. Zobowiązania spółki są spłacane na bieżąco. 

Namysłowskie Centrum Zdrowia nawiązało współpracę z nowymi lekarzami. Na koniec roku 

2021 spółka nie odnotowała zobowiązań wymagalnych. Pani Kruk poinformowała, że  

w u biegłym roku spółka skutecznie odwołała się od decyzji Wojewody - powołania szpitala na 

szpital Covidowy. Zabezpieczona została większa liczba łóżek na oddziale internistycznym 

celem zabezpieczenia pacjentów z ościennych powiatów. Pani Prezes powiedziała, że wyceny 

procedur medycznych są niskie, wzrosły ceny usług i materiałów. Spółka od września 

przeprowadziła 50 procedur konkursowych, wiązało się to z podwyższą wynagrodzeń. Pani 

Prezes Agnieszka Kruk podziękowała za wpłaty na konto stowarzyszenia.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, dlaczego Radni nie otrzymali sprawozdania 

finansowego zarządu.  

 

 Pani Agnieszka Kruk poinformowała, że wszystkie informacje zawarte są  

w sprawozdaniu Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za rok 2021.  

 

 Ponownie zabrał głos Radny Krzysztof Szyndlarewicz, mówiąc, iż uważa, że takie 

sprawozdanie powinno być przekazane dla Radnych. Radny nawiązał do protokołu Najwyższej 

Izby Kontroli, który wykazał błędy Rady Nadzorczej w nadzorowaniu spółki. Radny wnioskował 

o przesłanie Radnym Powiatowym sprawozdania. Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy Rada 

Nadzorcza ma pomysł na poprawę sytuacji finansowej spółki. Powiaedział, że przedstawione 

materiały nie są wystarczające.  

 

 Pani Prezes Agnieszka Kruk powiedziała, że dostarczone dane obrazują sytuację 

finansową spółki, zaprosiła Radnych do rozmów. Pani Prezes podkreśliła, że pacjenci trafiający 

do Namysłowskiego szpitala są mocno obciążeni, wymagają wielu specjalistycznych badań, 

które obciążają finansowo spółkę.   

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz dopytał o ugodę sądową, czego dotyczyła i z kim została 

zawarta. Czy ugoda zawarta była przed sądem i na jaką kwotę opiewa. 

 

 Pani Agnieszka Kruk poinformowała, że ugoda została zawarta z byłym prezesem 

Krzysztofem Kuchczyńskim, dotyczyła aneksu. Były prezes wystąpił do sądu z pozwem i jedyną 

słuszną decyzją było jej zawarcie, ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia Pana Kuchczyńskiego 

względem spółki. Ugoda została uzgodniona z Radą Nadzorczą, uzyskana została opinia prawna 

i opiewa na kwotę 110.817,00 złotych. Spłata ugody została rozłożona na raty, w czerwcu 

przypada spłata ostatniej raty.  

 

 Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy ekonomiczniej bardziej by się opłacało, gdyby 

spółka była szpitalem Covidowym tak jak szpital w Kup.  
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 Pani Agnieszka Kruk poinformowała, że nie miała okazji prowadzić szpitala Covidowego  

i w związku z tym nie może się do tego odnieść.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że sytuacja finansowa spółki powinna 

być porównywana do innych szpitali powiatowych o podobnej specyfice. Brnięcie w to co by 

było, gdyby szpital był Covidowy nie ma uzasadnienia. Starosta przypomniał, że większość 

lekarzy spółki nie chciało pracować w takiej placówce. Lekarze są na kontraktach i odmawiali 

współpracy w szpitalu covidowym. Podkreślił, że on i Zarząd spółki robili wszystko, aby 

utrzymać działalność oddziałów. Starosta Namysłowski przypomniał sytuację, kiedy to spółka 

była szpitalem Covidowym i gotowość do pracy wyraziło niewielu pracowników, którzy 

zapewniali dyżury.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał jak zarząd spółki zamierza pokryć straty za 2021 

roku. Jakie są propozycję na wyjście z tej sytuacji.  

 

 Pani Prezes poinformowała, że Zarząd spółki złożył wniosek do właścicieli o pokrycie 

straty. Profile działalności spółki zostały przedstawione w czerwcu tamtego roku. Do spółki 

wpłynęły uchwały intencyjne i Zarząd stara się im sprostać, mimo że działalność niektórych 

oddziałów jest nierentowna.  

 

 Radny Adam Maciąg powiedział, że sprawozdanie finansowe powinno być przekazane 

Radnym każdorazowo w stanie kompletnym tj. również ze sprawozdaniem opisowym. Radny za 

tragiczny wynik finansowy spółki obwinia inflację i złą wycenę procedur medycznych. Jeśli rząd 

nie zmieni nic w tym zakresie to sytuacja finansowa spółki będzie się pogarszać z dnia na dzień. 

Radny Adam Maciąg powiedział, że w spółce występował niski poziom zarządzania co jest 

przedstawione w protokole pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli. Pierwszym krokiem 

odtworzenia oddziałów jest ogłoszenie konkursów co w spółce nie miało miejsca. Radny 

wspomniał, że w szpitalu nie przestrzegano regulaminu zamówień publicznych, co naruszyło 

dyscyplinę finansów publicznych. Kancelaria pełniąca obsługę prawną NCZ powinna sama 

przestrzegać prawa. Nie powinna przyjąć od prezesa zlecania na wykonanie prac dodatkowych 

związanych z przekształceniem Spółki, jeśli stało się to z naruszeniem Regulaminu Zamówień 

Publicznych Namysłowskiego Centrum Zdrowia.  

 

 Pani Agnieszka Kruk powiedziała, że konkursy w spółce były ogłaszane, część z nich 

musiały zostać wstrzymane w związku z otrzymaniem decyzji o przekształceniu spółki na szpital 

Covidowy. Na dzień dzisiejszy w szpitalu nie funkcjonują tylko dwa oddziały tj. oddział 

położniczy i pediatryczny. Do szpitala nie wpłynęła żadna oferta pracy lekarza pediatry.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, o wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby 

Kontroli co w ciągu trzech miesięcy spółka zrobiła, jak wyjaśniła naruszenia.   

 

 Pani Agnieszka Kruk poinformowała, że Rada Nadzorcza ustosunkowała się pisemnie do 

zarzutów dotyczących wynagrodzeń, a w temacie wykorzystania sprzętu spółka już wcześniej 

podjęła działania. Wystąpiła do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z pismem dotyczącym 

przekazania sprzętu innej placówce medycznej. W sierpniu ubiegłego roku zmieniony został 

regulamin zamówień publicznych dostosowany do aktualnych przepisów prawa.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz złożył wniosek w trybie informacji publicznej ,,Mimo 

wszystko dopytam Panią Prezes bo to Pani Prezes, a nie Rada Nadzorcza zarządza spółką,  

w enigmatyczny sposób powiedziała Pani, że w dwóch pierwszych sytuacjach Rada Nadzorcza 

podjęła działania w związku z tym wnoszę w trybie dostępu do informacji publicznej  

o udostępnienie pełnej dokumentacji dot. realizacji tych dwóch wniosków które są zawarte  

w protokole pokontrolnym czy w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli.’’   
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Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że w tej dyskusji zabrakło przeprosin 

osób wspierających grupę polityczną, która zarzuciła obecnej Pani Prezes jak i poprzednikom 

brak złożonych oświadczeń majątkowych. Powstał materiał filmowy w którym Pani Prezes 

została oczerniona. Starosta Konrad Gęsiarz zapytał Radnych Przyjaznego Samorządu  

i Platformy Obywatelskiej czy zamierzają przeprosić za oczernianie Pani Agnieszki Kruk czy 

powstanie materiał filmowy prostujący zarzuty. Starosta poinformował, że sprawa oświadczeń 

majątkowych została wyjaśniona w Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie. Sytuacja spółki jest 

specyficzna i nie zachodzi obowiązek składania oświadczeń, spółka nie posiada osobowości ani 

powiatowej, ani gminnej.  

 

Radny Adam Maciąg zauważył, że nie podnosił sprawy oświadczeń majątkowych  

i w całości zarzutów temat oświadczeń jest mało istotny. Radny przypomniał słowa Starosty  

z sesji odbywającej się w Namysłowskim Ośrodku Kultury dotyczące nieistnienia aneksu. 

Ważna jest sytuacja obecna szpitala, a nie oświadczenie majątkowe Pani Prezes.  

 

 Starosta Namysłowski powiedział, że osoby występujący w filmiku oczerniły pewne 

osoby nie wiedząc, że istnieją dwa odrębne protokoły kontroli Najwyższej Izby Kontroli, 

odrębny dla Starostwa Powiatowego i odrębny dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia.  

 

 Ponownie zabrał głos Radny Krzysztof Szyndlarewicz, który zauważył, że temat 

oświadczeń majątkowych był poruszany już wiele lat temu. Radny uważa, że prezesi spółki 

powinni być zobowiązani do składania takiego oświadczenia. Odpowiednim organem do 

wyjaśnienia tej sytuacji powinien być Wojewódzki Sąd Administracyjny. Radny uważa, że tylko 

prawomocny wyrok może rozwiązać tą kwestię. Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że 

protokół NIK obnaża sytuację spółki, Radni już wcześniej sygnalizowali, że w spółce jest źle. 

Nawiązał również do słów Starosty dotyczących aneksu.  

 

 Radny Adam Maciąg powiedział, że samodzielnie odpowiada za swoje słowa i nie 

przynależy do żadnej partii politycznej. Poinformował, że na komisji dowiedział się o istnieniu 

drugiego protokołu. Protokół pokontrolny został przekazany Radnym w dniu dzisiejszym. Radny 

wspomniał, że prosił o przekazanie protokołu wcześniej, aby mógł się z nim zapoznać.  

 

 Starosta Namysłowski wspomniał, że jasno na sesji w Namysłowskim Ośrodku Kultury 

powiedział, że nie ma aneksu zwiększającego wynagrodzenie dla prezesa. Kontrakt jaki miał 

prezes zobowiązywał spółkę do wypłaty wynagrodzenia do dnia osiągnięcia przez niego wieku 

emerytalnego, czyli przez około dwa lata. Starosta Konrad Gęsiarz wspomniał, że równolegle 

prowadzone były dwie kontrole jedna w Starostwie powiatowym, druga w Spółce NCZ, które 

się zazębiały. Starostwo odwołało się do Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie w sprawie 

punktu dotyczącego oświadczeń majątkowych. NIK przychylił się do tego odwołania, spółka nie 

ma osobowości ani powiatowej, ani gminnej w związku z powyższym prezes spółki nie ma 

obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że taka interpretacja jest dla Starosty 

Namysłowskiego wygodna. To rozstrzygnięcie dotyczy kontroli, która odbyła się w Starostwie. 

Radny powiedział, że najlepiej jak Sąd Administracyjny wypowie się w sprawie oświadczeń.  

 

 Radny Adam Maciąg powiedział, że Najwyższa Izba Kontroli w protokole odpowiednio 

ustosunkowała się do aneksu zawartego z byłym prezesem. Radny wspomniał, że sprawa aneksu 

nadal jest nie zamknięta.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że protokół pokontrolny NIK-u 

również powinien zostać rozstrzygnięty przez Sąd.  

 

 Pani Agnieszka Kruk poinformowała, że w poprzednich spółka składała oświadczenia 

majątkowe i jeśli zaistnieje taka konieczność to takie zeznanie majątkowe złoży.  
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W związku z tym, że więcej 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.  

 

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. 

 

Informacja została przyjęta przez radnych.  

 

Ad 7) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przystąpił do kolejnym punktu obrad 

Informacja z działalności Wydziału Dróg za rok 2021. Dodał, że radni otrzymali informacje, 

która stanowi – załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Radny Roman Letki zapytał, dlaczego droga Pokój – Sedlice nie znalazła się w wykazie 

dróg wyznaczonych do remontu. Radny zapytał również o wykaz najważniejszych prac,  

o sprzątanie dróg powiatowych.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że drogi powiatowe na terenie 

miasta Namysłów są raz w tygodniu sprzątane przez zewnętrzną firmę.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przywitał naczelnika Wydziału Dróg Krzysztofa 

Holineja.  

 

Naczelnik Wydziału Krzysztof Holinej poinformował, że droga Pokój – Siedlice jest 

niszczona przez ciężarówki, transport leśny. Droga jest na bieżąco łatana, kiedy zakończy się 

transport zostanie przeprowadzona wizja lokalna i podjęta decyzja co do dalszych działań.  

W wykazie zawarte są zadania wykonane z bieżącego utrzymania dróg powiatowych.   

 

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił  

o opinię wiceprzewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku.   

 

 Wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Zielonka poinformował, że informacja została 

przyjęta.  

 

Informacja została przyjęta przez radnych.  

 

Ad 8) 

 

Przewodniczący Andrzej Michta przystąpił do kolejnego punktu, tj. Podsumowanie 

akcji zimowej w sezonie 2021/2022 – załącznik do protokołu nr 25 Poprosił o zadawanie 

pytań.  

  

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

wiceprzewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku.   
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Wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Zielonka poinformował, że informacja została 

przyjęta.  

 

Rada przyjęła informację.   

 

Ad 9) 

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu Sprawozdania z realizacji 

programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 

2021 – materiał został przesłany Radnym – załącznik do protokołu nr 26. 

 

 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.  

 

Rada przyjęła sprawozdanie.   

 

Ad 10) 

 

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

interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Radny Roman Letki zapytał o montaż progu zwalniającego w miejscowości Krzywa 

Góra. Zapytał, kiedy zostanie przeprowadzona wizja lokalna. Radny zapytał również o wyniki 

kontroli drogi Dzików – Siedlice przeprowadzoną przez Powiatowy Nadzór Budowlany oraz  

o kosztorys drogi Kopalina – Zawiść. Radny poprosił o redukcję pni drzew na odcinku drogi 

Domaradzka Kuźnia – Kopalina oraz o poprawienie przejść dla pieszych w miejscowości 

Domaradz i uzupełnienie ubytków w drodze Fałkowice – Lubnów.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że inwestycja w Domaradzu nie 

została jeszcze zakończona. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie zakończył jeszcze 

kontroli drogi.  

 

 Naczelnik Krzysztof Holinej poinformował, że jedna z dróg w miejscowości Zawiść 

została zgłoszona do programu Polski Ład dotyczy remontu nawierzchni i chodników przez całą 

miejscowość, przebudowy obiektu mostowego i przebudowę nawierzchni do granicy powiatu.  

 

 Radny Roman Letki zapytał, czy dotyczy to całej miejscowości Zawiść. Czy droga  

w stronę Wałdy również będzie remontowana.  

 

 Krzysztof Holinej poinformował, że projekt dotyczy drogi od skrzyżowania do granicy 

powiatu, droga w stronę Wałdy jest również drogą powiatową, ale o innym oznaczeniu i ten 

odcinek nie został ujęty w projekcie.  

 

Ad 11) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przystąpił do punktu wnioski i sprawy 

różne.   

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, dlaczego zarząd negatywnie odniósł się do 

pisma OSP w Rychnowie.  

 



11 

 

  Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że Ochotnicza Straż Pożarna  

w Rychnowie w związku z obchodami 75- lecia istnienia otrzyma inne wsparcie w postaci 

sprzętu.  

  

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz złożył życzenia i podziękowania dla pracowników 

Starostwa i jednostek podległych z okazji zbliżającego się dnia Samorządu Terytorialnego.  

 

 Następnie zabrał głos Pan Jarosław Iwanyszczuk który podziękował, za piękny obiekt – 

boisko sportowe przy I Liceum Ogólnokształcącym. Pan Iwanyszczuk poprosił 

Przewodniczącego Rady o odczytanie oświadczenia.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że oświadczenie odczyta  

w punkcie informacje przewodniczącego. W związku z brakiem pytań zamknął punkt wnioski  

i sprawy różne.  

 

Ad 12) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta w punkcie informacja przewodniczącego 

rady i przewodniczących komisji odczytał oświadczenie złożone przez Pana Jarosława 

Iwanyszczuka – załącznik do protokołu nr 27. 

 

Jarosław Iwanyszczuk poinformował, że nie zgadza się z nieprzedłużeniem powołania 

jednemu z dyrektorów w ZSR. Uważa, że osoba powołana na to stanowisko jest nieodpowiednia.  

 

 Następnie Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że: 

− w dniu 20 kwietnia 2022 roku do Starostwa Powiatowego w Namysłowie wpłynęło pismo od 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie dot. konieczności podjęcia działań 

zmierzających do wybudowania bezkolizyjnych skrzyżowań o ruchu okrężnym w ciągu drogi 

451 - załącznik do protokołu nr 28.  

− W dniu 25 kwietnia br. wpłynęła uchwała w sprawie Rezolucji w sprawie agresji Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę załącznik do protokołu nr 29. 

− 29 kwietnia wpłynęła uchwała w sprawie przyjęcia ,,Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego 

w sprawie dyskryminacji mniejszości polskiej na Białorusi - załącznik do protokołu nr 30. 

− 10 maja br. wpłynęło pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie w sprawie 

dofinansowania 75-lecia OSP Rychnów - załącznik do protokołu nr 31. 

− 12 maja 2022 r. wpłynęło pismo z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. zawiadomienia  

o wyniku kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie załącznik do 

protokołu nr 32. 

− W dniu 12 maja wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2021 r. - załącznik do protokołu nr 33.  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta złożył życzenia w związku  

z nadchodzącymi dniami Matki, Samorządu terytorialnego i Dniem Dziecka.   

 

Ad 13)  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął XXXIX posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 
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XXXIX sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1330. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Michta 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Michta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Alicja Włodarczyk……………… 


