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PROTOKÓŁ NR XL/2022 

Z XL SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 29 CZERWCA 2022 R. 

 

*  *  * 

 

Obrady XL sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 908. Miejscem 

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

w Namysłowie. 
 

Sesja odbyła się z następującym porządkiem: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 maja 2022 r.  

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

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  zmiany Uchwały Nr XXXIX/269/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

25 maja 2022 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2022, 

b) wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia nieruchomości  

– działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza,  

c) zmiany 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, 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 

realizację w 2022 r. dla Powiatu Namysłowskiego,  

e) zmiany uchwały Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 

2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego 

na lata 2022 – 2029, 

f) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku.  

6. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za rok 2021. 

7. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za I kwartał 2022 r. Wykonanie 

kontraktu.  

8. Zapoznanie z Raportem o stanie Powiatu Namysłowskiego za rok 2021. 

a) debata nad Raportem o stanie Powiatu Namysłowskiego za rok 2021, 

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Namysłowskiego wotum 

zaufania. 

9. Wykonanie budżetu za 2021 r. – absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podjęcie uchwał  

w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego 

za 2021 rok,  

b) absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu  

za rok 2021. 

10. Interpelacje i zapytania radnych.  

11. Wnioski i sprawy różne. 

12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

13. Zakończenie sesji. 
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Otwarcia XL 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, Sekretarza Powiatu Namysłowskiego Sławomira 

Hinborcha, radcę prawnego Wojciecha Detynę , Agnieszkę Kruk Prezesa Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia, Krystynę Witkowską Dyrektora NCZ, Ewę Talkowską Główną Księgową  

w NCZ, Annę Skrzypczak zastępcę Powiatowego Inspektora Weterynarii, Barbarę Jarmuszewską, 

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).  

 

Ad 2) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta  

 

Wniosek za zmianą porządku obrad został przyjęty 14 Głosami - imienny protokół  

z przeprowadzonego 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 XXIX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 maja 2022 r.  

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

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Uchwały Nr XXXIX/269/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

25 maja 2022 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2022, 

b) wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia nieruchomości  

– działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza,  

c) zmiany 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, 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 

realizację w 2022 r. dla Powiatu Namysłowskiego,  

e) zmiany uchwały Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 

2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego 

na lata 2022 – 2029, 

f) zmiany Uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 

2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok, 

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

h) zmiany budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2022 

roku, 

i) zmiany w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku. 

6. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za rok 2021. 

7. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za I kwartał 2022 r. Wykonanie 

kontraktu.  

8. Zapoznanie z Raportem o stanie Powiatu Namysłowskiego za rok 2021. 

a) debata nad Raportem o stanie Powiatu Namysłowskiego za rok 2021, 
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b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Namysłowskiego wotum 

zaufania. 

9. Wykonanie budżetu za 2021 r. – absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podjęcie uchwał  

w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego za 2021 rok,  

b) absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu  

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 poinformował, że Radny Adam Maciąg 

zgłosił uwagi do protokołu, zmiany zostały uwzględnione i wprowadzone do protokołu. Radni 

otrzymali poprawiony protokół.  

 

Następnie poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 25 maja 2022 roku. Radni przyjęli protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 25 maja 2022 roku 12 głosami za, 2 osoby się wstrzymały – imienny 

protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi – załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad 4) 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta powiedział, że informacja Starosty  

z działalności Zarządu w okresie między sesjami została radnym dostarczona, a następnie 

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

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy zarząd zdecydował w jakiej formie jednostka 

OSP w Rychnowie otrzyma wsparcie.  

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak poinformował, że zarząd zdecydował się wesprzeć jednostkę 

w torbę medyczną.  

 

Następnie Radny Krzysztof Szyndlarewicz przekazał informację, że jednostka posiada już 

na stanie trzy torby medyczne w pełni wyposażone i nie potrzebuje kolejnej. Radny poprosił, aby 

takie decyzję były konsultowane z jednostkami oraz o rozważenie innej formy wsparcia.  

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak powiedział, że skontaktuje się z jednostką OSP w Rychnowie 

i zostanie rozważona inna forma wsparcia w miarę możliwości finansowych.  

 

Ad 5a) 

 

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

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/269/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2022, – załącznik nr 5 do 

protokołu.  

 

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

poprosił o opinię Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Społecznych Romana Półrolniczaka.  
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Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman 

Półrolniczak poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/269/2022 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2022, została podjęta 14 

głosami za, nadano jej numer XL/275/2022 - załącznik nr 6 do protokołu. Imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 5b) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta przystąpił do realizacji 

punktu 5b podjęcia uchwały w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego 

zbycia nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza 

Różewicza, załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Radny Mariusz Jabłoński opuścił salę narad (stan Radnych 13).  

 

Radna Lucyna Medyk powiedziała, że areał sprzedawanych działek jest bardzo duży i osób 

fizycznych nie będzie stać na zakup tak dużej nieruchomości. W dobie szalejącej inflacji Radna 

uważa, że jest to niegospodarność oraz że wycena rzeczoznawcy jest zaniżona.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że wycena rzeczoznawcy jest 

wyznacznikiem minimalnej ceny za jaką nieruchomość powinna zostać wystawiona to zarząd 

ostatecznie zdecyduje o wysokości kwoty przetargowej. Starosta poinformował, że po ilości 

wydanych wypisów z rejestru gruntów w wydziale geodezji, można zauważyć spadek o około  

40 % zakupu nieruchomości przez inwestorów indywidualnych. W powiecie namysłowskim 

natomiast jest zapotrzebowanie na działki o większym areale. Do Starostwa docierają też prośby 

mieszkańców osiedla, że w tej części miasta nie ma sklepów spożywczych. Przy sprzedaży takiej 

nieruchomości istnieje szansa na znalezienie inwestora, który gotowy byłby wybudować tam 

market spożywczy.  

 

Ponownie zabrała głos radna Lucyna Medyk zapytała o różnice w kwocie. Powiedziała, że 

w projekcie budżetu została ustalona większa kwota niż w projekcie uchwały. Zapytała czym 

spowodowany jest taki spadek ceny.  

 

Starosta Konrad Gęsiarz powiedział, że powiat posiada wycenę rzeczoznawcy  

i w projekcie uchwały powołuje się na nią. Podkreślił, że wycena rzeczoznawcy nie jest cenną za 

jaką działki zostaną wystawione w przetargu.  

 

Następnie zabrał głos Radny Krzysztof Szyndlarewicz, który poinformował, że może 

zarząd powinien ponownie przeanalizować sprzedaż działek. Zastanowić się, czy jeżeli 

rzeczywiście wydział Geodezji odnotował taki spadek to nie odłożyć sprzedaży nieruchomości na 

kolejne lata i czy nie warto byłoby podzieli działek na 8-10 arowe tak, aby mieszkańców było stać 

na ich zakup. Radny uważa, że sprzedaż tak dużych działek spowoduje zmniejszenie 

konkurencyjności. Radny złożył wniosek formalny o wycofanie projektu uchwał z obrad sesji, aby 

zarząd mógł ponownie omówić uchwałę i dalsze działania.  
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Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że podzielenie działek spowoduje 

mniejszą konkurencyjność i potencjalni nabywcy będą mogli wybrać sobie działkę i kupić ja za 

cenę wywoławczą. Wyniki przetargu zweryfikują zapotrzebowanie potencjalnych 

przedsiębiorców, może się okazać, że konieczne będzie podzielenie działek na mniejsze.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do głosowania wniosku formalnego 

Radnego Krzysztofa Szyndlarewicza o wycofanie uchwały 5b w sprawie wydania pozytywnej 

opinii dotyczącej planowanego zbycia nieruchomości – działek budowlanych położonych  

w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza z porządku obrad, który został odrzucony 7 

głosami przeciw, 6 głosów za - Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 Radny Adam Maciąg powiedział, że występuje spadek procesów inwestycyjnych 

indywidualnych przedsiębiorców, jeżeli chodzi o budowę budynków mieszkalnych. Podkreślił, że 

osoby fizyczne nadal chętnie inwestują zgromadzone środki w nieruchomości.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji 

Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Uchwała w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia 

nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza 

Różewicza została podjęta 8 głosami za przy 4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym 

nadano jej numer XL/276/2022 – załącznik nr 10 do protokołu. Imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Ad 5c) 

 

Przewodniczący Andrzej Michta przystąpił do projektu uchwały w sprawie zmiany 

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.  

 

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

Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz opinię Komisji Finansów Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman 

Półrolniczak poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Uchwała w sprawie zmiany 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, została podjęta 12 głosami za przy 1 głosie przeciwnych i nadano jej numer 

XL/277/2022 – załącznik nr 13 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
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Ad 5d) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do omówienia projektu uchwały  

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 

realizację w 2022 r. dla Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 15 do protokołu. Pytań nie 

było.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Edukacji, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Społecznych oraz opinię Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia 

Powiatu. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman 

Półrolniczak poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na ich realizację w 2022 r. dla Powiatu Namysłowskiego, została podjęta 13 

głosami i nadano jej numer XL/278/2022 – załącznik nr 16 do protokołu. Imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

 

Ad 5e) 

 

Przewodniczący Andrzej Michta przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2022 – 2029 

– załącznik nr 18 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Finansów Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Na salę narad wrócił Radny Mariusz Jabłoński (stan Radnych 14).  

 

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

Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2022 – 2029, została podjęta 14 głosami i nadano 

jej numer XL/279/2022 – załącznik nr 19 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

Ad 5f) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił 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 21 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Finansów Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
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Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

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 14 głosami i nadano jej numer XL/280/2022 – załącznik nr 22 do 

protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 23 do 

protokołu.  

 

Ad 5g) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku - załącznik nr 24 do 

protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Finansów Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków 

w 2022 roku, została podjęta 14 głosami i nadano jej numer XL/281/2022 – załącznik nr 25 do 

protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 26 do 

protokołu.  

 

Ad 5h) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do projektu uchwały w sprawie zmiany 

budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2022 roku  

- załącznik nr 27 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Finansów Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Uchwała w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, 

dochodów i wydatków w 2022 roku, została podjęta 14 głosami i nadano jej numer 

XL/282/2022 – załącznik nr 28 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania 

stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

 

Ad 5i) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do projektu uchwały w sprawie zmiany 

w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku - załącznik nr 30 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Finansów Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
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Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

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

roku, została podjęta 14 głosami i nadano jej numer XL/283/2022 – załącznik nr 31 do 

protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 32 do 

protokołu.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta ogłosił 10 minutową przerwę.  

 

Ad 6) 

 

Przewodniczący Andrzej Michta przystąpił do realizacji punktu 6 tj. Informacja  

z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za rok 2021 – załącznik nr 33 do 

protokołu. Materiały zostały radnym przesłane droga elektroniczną, informacja została omówiona 

szczegółowo na komisjach, Przewodniczący poprosił o pytania.  

 

 W zawiązku z brakiem pytań Przewodniczący Andrzej Michta poprosił o opinię 

Przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku.  

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku Antoni Sobiegraj powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Radna przyjęła informację.  

 

Ad 7) 

 

 Przewodniczący Andrzej Michta odczytał kolejny punkt obrad Informacja 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za I kwartał 2022 r. Wykonanie kontraktu  

– załącznik nr 34 do protokołu. Poinformował, że materiały zostały Radnym dostarczone  

i poprosił Panią Prezes Agnieszkę Kruk o zreferowanie.  

 

 Pani Agnieszka Kruk poinformowała, że ubiegły rok został zakończony stratą, 

Namysłowskie Centrum Zdrowia boryka się ze wzrostem kosztów, rosnącą inflacją. Pierwszy 

kwartał bieżącego roku zamknięty został ze stratą w wysokości 2.254.610,15 złotych. Priorytetem 

w ubiegłym roku było uruchomienie działalności szpitala oraz wypracowanie kontraktu.  

W styczniu kontrakt został wypracowany na poziomie 93%, w lutym 99%, w marcu 109%. Wzrost 

inflacji spowodował wzrost cen usług i materiałów. Pani Agnieszka Kruk wspomniała o ustawie, 

która jest przygotowywana i od 1 lipca koszty wynagrodzeń dla pracowników spółki wzrosną.  

W związku z tym część pracowników szpitala złożyła wypowiedzenia umów. Przychody  

z kontraktu nie pokrywają kosztów pracy o czym na bieżąco zawiadamiani są właściciele spółki. 

Spółka wystosowała pismo do NFZ-u czy planowane są zmiany w wycenie procedur medycznych. 

Namysłowskie Centrum Zdrowia utrzymuję płynność finansową, regularnie spłacane są kredyty  

i zobowiązania wobec ZUS-u.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał jaka grupa pracowników złożyła wypowiedzenia.  

 

 Pani Agnieszka Kruk poinformowała, że wypowiedzenia złożyły pielęgniarki na umowach 

zlecenie oraz lekarze, którzy prowadzą własną działalność.  

 

 Następnie zabrał głos Radny Adam Maciąg, który uogólnił obecną sytuację szpitala. 

Zauważył, że jeśli za I kwartał spółka odnotowała 2,5 mln straty to przy rosnącej inflacji będzie 

to strata 10 mln za ten rok.  Powiedział, że aby spółka mogła funkcjonować na zasadach 
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rynkowych to udziałowcy musieliby wnieść środki finansowe na pokrycie zobowiązań, na które 

ani Gmin, ani Powiatu nie stać. Radny Adam Maciąg wspomniał, że rząd już dawno określił swoje 

intencje co dalszych działalności szpitali. Spółka w Namysłowie najprawdopodobniej otrzyma 

zarządcę, na którego Zarząd nie będzie miała wpływu i w szpitalu pozostanie tylko kilka 

oddziałów tj. ZOL, hospicjum, oddział wewnętrzny i poradnie. Radny zauważył, że Pani Prezes 

nie ma wpływu na obecną sytuację szpitala.  

 

 Wicestarosta Tomasz Wiciak powiedział, że Radni, udziałowcy powinni zdecydować  

w jakim kierunku powinien zostać poprowadzony szpital. Przy obecnej sytuacji rynkowej, 

wzroście inflacji spółka będzie generować koszty, coraz większą stratę. Wicestarosta powiedział, 

że jeżeli Ministerstwo Zdrowia nie zwiększy środków finansowych na działalność szpitali to 

spółka będzie zagrożona. Zarząd spółki podejmuje wszelkie możliwe działania, aby utrzymać 

spółkę. Wicestarosta zapytał, czy ustawa gwarantuje zwiększenie środków w Narodowego 

Funduszu Zdrowia dla szpitala. Wicestarosta porównał spółkę do oświaty, gdzie co roku powiat 

dokłada pieniądze dla dobra społeczeństwa. Tomasz Wiciak zauważył również, że 

Namysłowskiego szpitala nie można porównać ze szpitalem w Kup, który powiada środki  

z Urzędu Marszałkowskiego.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz zauważył, że szpital jest oceniany jako spółka. 

Powiedział, że on porównuje to co dzieje się w szpitalu do oświaty – szkół. Powiat w zeszłym 

roku dołożył do oświaty ponad 2 mln złoty, dwa razy więcej niż do szpitala. Nigdy na sesjach nie 

bilansowane były szkoły. Dzisiejsza inflacja obciąża finansowo spółkę i powiat robi wszystko, 

aby utrzymać szpital pełnowymiarowy. Wyłączenie bloku operacyjnego i oddziałów z niego 

korzystających zmniejszyłoby stratę tylko wtedy szpital stałby się jedną wielką poradnią. Starosta 

podkreślił, że sytuacja spółki bez zewnętrznego wsparcia finansowego będzie się pogarszać.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że szpital w Kup jest tak samo finansowany 

jak szpital w Namysłowie. Spółka w Kup pozyskuje dofinansowania, które są dedykowane dla 

szpitali w całym kraju. Spółka w Kup realizuje aktualnie projekt pt.,,Dostępność Plus’’ na kwotę 

2 mln złotych na modernizację i dostępność szpitala. Radny podkreślił, że już dwa lata temu mówił 

o tym projekcie i w tym roku ukazała się druga edycja projektu. Krzysztof Szyndlarewicz zapytał 

czy spółka złożyła projekt o dofinansowanie. Spółka w Kup finansowana jest z NFZ-u i z bieżącej 

działalności. Strata w Namysłowskim Centrum Zdrowia za I kwartał wynosi 2,5 mln złotych, 

 a w Kup 108 tys. Radny ma świadomość wzrostu cen gazu i energii oraz złej wyceny świadczeń 

medycznych. Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że strata w Namysłowskim szpitalu nie wzięła 

się tylko ze złych rozwiązań systemowych. Radny uważa, że zarząd źle zarządza środkami 

publicznymi. Radny przypomniał, że rok temu w kwietniu zarząd przedstawił cztery propozycje 

działalności spółki i że nadal nic z tym nie zostało zrobione. Nic konkretnego w spółce nie zostało 

wdrożone, aby poprawić jej sytuację finansową. Rady Szyndlarewicz zapytał czy podliczone 

zostały koszty podwyżek wynagrodzenia i z jaki środków zostaną pokryte w rozbiciu na 

poszczególne grupy zawodowe.  

 

 Pani Prezes Agnieszka Kruk poprosiła o nieporównywanie szpitala w Namysłowie  

ze szpitalem w Kup. Zapytała o zakres usług spółki w Kup. W Namysłowskim szpitalu pracuje, 

pracował starszy personel, który złożył wypowiedzenia w związku z decyzją przekształcenia 

spółki na szpital covidowy. Rok 2021 był trudny, w związku z wznawianiem działalności szpitala, 

pozyskiwaniem nowych lekarzy, pacjenci przyjmowani do szpitala często wymagali szerokiej 

diagnostyki. Pani Prezes powiedziała, że zarząd odniósł się do wystąpienia pokontrolnego NIK-u. 

Spółka była przez długi czas kontrolowana przez pracowników Najwyższej Izby Kontroli  

w Opolu, kontrolą objęto całą działalność spółki praktycznie od początku jej istnienia. Spółka 

korzysta z dofinansowań zewnętrznych, została zrobiona centralna tlenownia i sterylizatornia. 

Przedstawione zostały w ubiegłym roku cztery koncepcje, spółka czeka na reformę, zarząd 

wystosował pisma do NFZ-u o zwiększenie ilości łóżek na oddziale Zakładu Opieli Leczniczej,  

o ponowną wycenę procedur medycznych. Niestety do dnia dzisiejszego nie uzyskała takiej zgody. 
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Zarząd wprowadził działania oszczędnościowe w zakresie materiałów oraz pracowniczych. 

Planowane podwyżki ustawy lipcowej będą skutkowały podwyżkami dla personelu białego o 

ponad 215 tys.  złotych, dla strefy szarej to około 26 tys. złotych. Ustawa dedykowana jest dla 

osób zatrudnionych na umowę o pracę. Pozostali pracownicy zatrudnieni na kontraktach i 

umowach zlecenie zaczynają składać wypowiedzenia, w związku z powyższym podwyżki będą 

kosztować spółkę około 300 tys.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta zapytał o wysokość ugody wypłaconej Panu 

Kuchczyńskiemu oraz jakiej kwoty mógł się domagać. Czy ugoda była korzystna dla spółki.  

 

 Pani Prezes Agnieszka Kruk poinformowała, że Pan Kuchczyński otrzymał w trzech ratach 

wypłatę ugody w wysokości 110 tys. złotych. Byłemu prezesowi należała się odprawa oraz 

wynagrodzenie zmienne. Pani Agnieszka Kruk poinformowała, że ugoda była najkorzystniejszym 

rozwiązaniem dla spółki.  

 

 Następnie zabrał głos Radny Adam Maciąg, który powiedział, że szpitale nie otrzymują 

dodatkowej pomocy finansowej, jest to celowe działanie rządu, aby zredukować małe szpitale 

powiatowe. Radny podkreślił swoją wypowiedź mówiąc, że tak źle jeszcze nie było. Aneks został 

podpisany i ten temat nie został zamknięty, sprawa nadal trwa. Radny oczekuje od zarządu 

rozwiązania, które będzie przynosić zysk dla spółki. Pani Prezes została zatrudniona, aby dbać  

o finanse spółki, powiedział, że osoba odpowiedzialna za sprzedaż samochodu poniżej wartości, 

powinna ponieść konsekwencje. Kancelaria prawna obsługująca spółkę powinna działać dla jej 

dobra i przestrzegać przepisów.  

 

 Ponownie zabrał głos Radny Krzysztof Szyndlarewicz, który przypomniał, że wystąpienie 

pokontrolne NIK-u zostało opublikowane i spółka powinna zacząć ich realizację, a nie pisać do 

Najwyższej Izby Kontroli, że się z nimi nie zgadza. Radny odniósł się do inwestycji, które są 

realizowane w spółce mówiąc, że wszystkie realizacje są kontynuacją projektów Prezesa 

Wójciaka. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło projekt na 2 mln złotych na poprawienie dostępności  

w szpitalach bez wkładu własnego. Radny Krzysztof Szyndlarewicz przedstawił działalności jakie 

prowadzone są w szpitalu w Kup. W szpitalu w Kup pracownicy poświęcają dużo czasu na 

przygotowanie różnych projektów, aby uzyskać zewnętrzne dofinansowania.  

 

 Następnie Tomasz Wiciak poinformował, że centralna sterylizatornia zaplanowana była 

jeszcze przed objęciem stanowiska przez Pana Wójciaka i zrealizowana została z pieniędzy 

rządowych tak jak centralna tlenownia. Projekt pracowni endoskopowej złożony został za Prezesa 

Kuchczyńskiego, a jego realizacja została teraz zakończona. Wicestarosta zapytał czy zarząd 

spółki wystąpił o zatrudnienie lekarzy z Ukrainny, jeśli tak to jakiej specjalizacji. Czy można 

jeszcze bez narażenia pacjentów ograniczyć koszty działalności.  

 

 Kolejno zabrała głos Pani Agnieszka Kruk powiedziała, że spółka współpracuje  

z kancelarią na zmienionych zasadach. Spółka wystąpiła z wnioskiem o zatrudnienie czterech 

lekarzy z Ukrainny, wnioski są rozpatrywane.  

 

 Wicestarosta Tomasz Wiciak podkreślił, że wypracowanie kontraktu na 103-104% nie 

pokrywa kosztów. Wszystkie szpitale mają ten sam problem, szpitale zamykają oddziały które 

generują największe koszty. Na rynku nie ma lekarzy.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o przygotowanie draftu wniosku o dostępność 

tak, aby się przygotować do kolejnej edycji. Rady poinformował, że na terenie województwa 

dofinansowanie dostały 3 szpitale.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta przypomniał punkt obrad i poprosił o zadawanie 

pytań w temacie.  
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 Radny Adam Maciąg podkreślił, że wszystkim Radnym zależy na spółce i chcą, aby szpital 

funkcjonował w jak najszerszym zakresie.  

 

 Następnie Radna Lucyna Medyk powiedziała, że kontrakt Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia spadł o 6% w ciągu 2 lat. Radna poinformowała, że zależy jej na szpitalu. Zapytała  

o wysokość zadłużenia do spłaty z tytułu nadwykonań i jakie koszty generuje sterylizatornia. 

Lucyna Medyk zapytała, czy prawdą jest, że anestezjolodzy złożyli wypowiedzenia i jak to 

wpłynie na pracę bloku operacyjnego.  

 

    Agnieszka Kruk powiedziała, że w roku 2020 kontrakt nie został wypracowany i spłata 

do końca roku 2023 wynosi 370.170 złotych. Złożone zostało 6 wypowiedzeń i są to lekarze 

anestezjolodzy, z którymi obecnie prowadzone są rozmowy, negocjacje dotyczące wynagrodzeń. 

Na dzień dzisiejszy lekarze prowadzą dyżury. Sterylizatornia działa w trybie pełnym, obsługuje 

wszystkie oddziały. Została zatrudniona dodatkowa osoba i przeprowadzone zostały niezbędne 

szkolenia dla pozostałych pracowników.  

 

 Lucyna Medyk uważa, że gdyby mieszkańcy nie wyszli pod szpital to oddział 

ginekologiczny zostałby zamknięty tak jak oddział położniczy, dziecięcy i pediatryczny.  

 

 Wicestarosta Tomasz Wiciak przypomniał, że oddziały zostały zamknięte ze względu na 

brak kadry medycznej.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta powiedział, że wszystkim Radnym zależy na 

Namysłowskim szpitalu, podkreślił, że wielu z Radnych obecnych na sali urodziło się w tym 

szpitalu.   

 

Przewodniczący Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia  

i Spraw Społecznych oraz opinię Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman 

Półrolniczak poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Radna pozytywnie przyjęła informację.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta ogłosił 10 minut przerwy.  

 

Ad 8) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta przystąpił do realizacji 

punktu 5 – Zapoznanie z raportem o stanie Powiatu Namysłowskiego za rok 2021 – załącznik 

nr 35 do protokołu. Raport był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji, jest obszerny  

i został napisany przez Sekretarza Powiatu. Następnie Przewodniczący Rady poprosił Starostę 

Namysłowskiego o zabranie głosu. 

 

Ad 8a) 

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz pokrótce zaprezentował raport o stanie powiatu za 

rok 2021. Ubiegły rok zakończony został wydatkami na poziomie 62.620.001,30 złotych, dochody 

wyniosły 62.584.366,04 zł. Zobowiązania spłacane są regularnie. Powiat realizuje program 
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ochrony zdrowia psychicznego, zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli oraz program współpracy z organizacjami pozarządowymi. W Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie realizowane są programy strategie rozwiązywania problemów społecznych, 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki w zakresie 

promowania, wdrażania prawidłowych metod wychowawczych i program rozwoju pieczy 

zastępczych. W roku 2021 przebudowana została droga w miejscowości Idzikowice, 

wyremontowany został odcinek drogi między Starościnem, a Pieczyskami, wykonane zostały 

przejścia dla pieszych w miejscowości Świerczów, Domaszowice, Wilków oraz trzy  

w Namysłowie. Inwestycje zostały wykonane ze wsparciem finansowym. Zakończony został  

I etap scalania gruntów – obiekt Zofijówka. Zakończona została duża inwestycja przebudowy 

boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym. Wykonana została termomodernizacja 

budynku Powiatowego Urzędu Pracy. Realizowany były również programy wspierające oświatę, 

udało się pozyskać sprzęt oraz materiały dydaktyczne. Powiat udzieli dotację dla Parafii  

w Miejscu, Głuszynie i Namysłowie oraz wyremontowana została kapliczka wraz z rzeźbą przy  

ul. Oławskiej w Namysłowie. Zakupiony został nowy samochód przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej. W Namysłowskim Centrum 

Zdrowia została przebudowana Sterylizatornia. Starosta Namysłowski wspomniał  

o dofinansowaniach jakie powiat uzyskał na realizację zadań inwestycyjnych w bieżącym roku: 

przebudowa drogi Ligota Książęca – Biestrzykowice, przebudowa drogi w Bukowie Śląskiej, 

nowe przejścia dla pieszych i budowa nowego obiektu Zespołu Szkół Specjalnych.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta przywitał Burmistrza Namysłowa Pana Bartłomieja 

Stawiarskiego. Przewodniczący otworzył debatę nad raportem.  

 

 Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak podziękował pracownikom Starostwa 

Powiatowego oraz pracownikom jednostek podległych. Wicestarosta podkreślił, że powiat wiele 

lat czekał na taki obiekt sportowy i powiedział, że kolejnym zadaniem priorytetowym jest 

wybudowanie nowego budynku szkoły specjalnej.  

 

 Radny Adam Maciąg powiedział, że wszystkie zadania inwestycje trzeba ocenić na plus, 

ale uważa, że w dokumencie jakim jest raport o stanie powiatu powinny się znaleźć jeszcze 

informację co zostało do zrobienia. W raporcie nie wspomniano o złej sytuacji szpitala. Raport 

powinien przedstawiać aktualną sytuację powiatu.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz przychylił się do słów Pana Maciąga i również uważa, że 

raport powinien odzwierciedlać stan rzeczywisty powiatu, nie powinien być laurką. Radny 

wspomniał, że w raporcie powinny być zawarte tylko zadania zakończone w roku 2021. Radny 

wspomniał o złym stanie dróg powiatowych oraz o złej sytuacji finansowej spółki Namysłowskie 

Centrum Zdrowia. Krzysztof Szyndlarewicz odniósł się do nagrody Symbol Samorządowości, 

poinformował, że łącznie ta nagroda powiat kosztowała 20.000 złotych. Radny uważa, że Powiat 

Namysłowski nie stać na zakup takich nagród, środki powinny być wykorzystane w inny sposób 

tj. np. wyłatanie dróg powiatowych, wsparcie OSP czy podwyżki dla pracowników. Radny uważa, 

że Starosta nie powinien się chwalić tą nagrodą w raporcie, ocenił całość raportu krytycznie.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczących Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku Antoni Sobiegraj powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman 

Półrolniczak poinformował, że nie mógł uczestniczyć w komisji, ale został poinformowany przez 

członków komisji, że opinia była pozytywna.  
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Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcina 

Siejkę poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Antoni Sobiegraj poinformował, 

że opinia komisji jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że opinia Komisji Rewizyjnej nie 

został wydana, w związku z brakiem kworum.  

 

Ad 8b)  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu Namysłowskiego wotum zaufania pod głosowanie – załącznik 

nr 36 do protokołu.  

 

Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Namysłowskiego wotum zaufania 

została podjęta 9 głosami za przy 3 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących, nadano jej 

numer XL/284/2022 – załącznik nr 37 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 38 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta złożył gratulacje dla Starosty Namysłowskiego 

Konrada Gęsiarza oraz całego Zarządu Powiatu Namysłowskiego.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz złożył podziękowania wszystkim Radnym, 

pracownikom Starostwa, jednostek podległych oraz wykonawcom.  

 

Ad 9)  

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta powiedział, że sprawozdanie roczne  

z wykonania budżetu za rok 2021 oraz sprawozdanie finansowe, Zarząd Powiatu przekazał Radzie 

Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Oba sprawozdania były przedmiotem posiedzenia 

wspólnego Komisji, a sprawozdanie roczne podlegało również opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Następnie przedstawił procedurę udzielania absolutorium.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczących Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku Antoni Sobiegraj powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Roman 

Półrolniczak poinformował, że opinia była pozytywna.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcina 

Siejkę poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Antoni Sobiegraj poinformował, 

że opinia komisji jest pozytywna.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, dlaczego będzie przeciwko udzieleniu 

absolutorium zarządowi. Poprzedni rok to trudna sytuacja w Namysłowskim Centrum Zdrowia, 

rozpoczęcie kontroli. Kontrola ujawniła wiele nieprawidłowości, osoby odpowiedzialne często nie 

uczestniczyły w działaniach spółki. Rady uważa, że Starosta zarządzał szpitalem, to on decydował 
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o zadudnieniach prezesów, rozmawiał z lekarzami i to jego działania doprowadziły do tak złej 

sytuacji. Kontrola wykazała, że w spółce nie było odpowiedniego nadzoru.  

 

 Przewodniczący Andrzej Michta poinformował, że temat absolutorium będzie omawiany 

w następnym punkcie i zapytał, czy Radni mają pytania w temacie zatwierdzenia sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok.  

 

Ad 9a) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poddał pod głosowanie projektu uchwały 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego za 2021 rok – załącznik nr 39 do protokołu.  

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz 

sprawozdania finansowego za 2021 rok została podjęta 9 głosami za, przy 3 głosach 

przeciwnych, 2 głosach wstrzymujących i nadano jej numer XL/285/2022 - załącznik nr 40 do 

protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 41 do 

protokołu. 

 

Ad 9b) 

 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Romana Półrolniczaka 

o przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Powiatu Namysłowskiego  

w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za 2021 rok wraz z załącznikami. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Półrolniczak przedstawił uchwałę  

nr 27/4/2022 Komisji Rewizyjnej Powiatu Namysłowskiego z dnia 16 maja 2022 r.  

w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za 2021 rok i wniosek o udzielenie absolutorium 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego wraz z załącznikami – załącznik nr 42 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Półrolniczak odczytał uchwałę nr 169/2022 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 czerwca 2022 r. nt 

opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2021 rok – załącznik nr 43 

do protokołu. Uchwała została Radnych przesłana.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił o zadawanie pytań.  

 

Radny Adam Maciąg powiedział, że niewątpliwym plusem zarządu są wykonane 

inwestycje, ale dużym minusem jest bieżąca sytuacja szpitala. Radny uważa, że w spółce podjęte 

zostały błędne decyzje kadrowe, z których za późno się wycofano. Absolutny brak nadzoru, rada 

nadzorcza działała niezgodne ze statutem i kodeksem spółek handlowych. Kontrola NIK-u 

wykazała brak procedur nadzoru właścicielskiego. Radny przypomniał również aneks podpisany 

przez Starostów oraz o złej sytuacji finansowej spółki. Adam Maciąg poinformował, że zarząd 

spółki, właściciele udzielając absolutorium Panu Kuchczyńskiemu, udzielili byłemu prezesowi 

rozgrzeszenia. Wspomniał o kupionej nagrodzie. Radny w związku z wymienionymi powodami 

jest przeciwko udzielaniu absolutorium.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 

rok – załącznik nr 44 do protokołu. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania 

budżetu powiatu za 2021 rok została podjęta 9 głosami za, przy 3 głosach przeciwnym i 2 głosach 
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wstrzymujących. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 45, 

uchwale nadano numer XL/286/2022 – załącznik nr 46 do protokołu  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta podziękował i pogratulował Staroście 

Namysłowskiemu, Zarządowi Powiatu, Pani Skarbnik Katarzynie Parzonce oraz pracownikom 

wydziału finansowego Starostwa.  

  

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz podziękował Radnym, Pani Skarbnik, wszystkim 

pracownikom starostwa oraz pracownikom jednostek samorządu.  

 

Ad 10) 

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

punktu tj. Interpelację i zapytania radnych. 

 

Radny Marcin Siejka poinformował, że złożył pismo do Zarządu Powiatu dotyczące drogi 

w Smarchowicach Wielkich zapytał, kiedy odbędzie się wizja lokalna i rozpoczną się prace.  

 

 Następnie Radny Zenon Kotarski zapytał, kiedy zostanie naprawiony chodnik  

w miejscowości Domaszowice.   

 

Radny Adam Maciąg nawiązał do dyskusji z poprzedniej sesji i poinformował, że zapoznał 

się z materiałem filmowym Przyjaznego Samorządu. Radny powiedział, że zgadza się z jego 

treścią i nie ma nic do zarzucenia.  

 

Kolejno zabrał głos Radny Antoni Sobiegraj, który zapytał czy koszenia traw  

w Domaszowicach zostaną dokończone.  

 

Starosta Namysłowski poinformował, że w I połowie lipca zostanie przeprowadzona wizja 

lokalna i oszacowane zostaną koszty drogi na Młynki w Smarchowicach Wielkich.  

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak poinformował, że zlecenie na naprawę chodnika zostało 

zlecone wykonawcy i w nie długim czasie zostanie wykonane.  

  

Ad 11) 

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

i sprawy różne. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał o usuwanie traw na ścieżkach rowerowych  

w ramach utrzymania dróg.  

 

Przewodniczący Andrzej Michta poinformował, że na skrzyżowaniu w Domaszowicach 

pojawił się znak ograniczenie tonażu, niestety nie jest on respektowany.  

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak poinformował, że zapozna się z tematem 

utrzymania ścieżek. Wicestarosta poinformował, że na terenie Powiatu spółka JASPOL musi 

przekazać zgodnie z ustawą 600 ha ziemi uprawnej dla rolników indywidualnych. Przekazanie 

nastąpi w formie przetargu.  
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Radny Andrzej Zielonka poinformował, że odbył się konkurs Gospodyń Wiejskich  

w Brzegu, Panie ze Strzelec zajęły II miejsce, a Panie z Bukowia III. Złożył gratulację dla Pań  

z Kół Gospodyń. Poinformował również, że Farmerem roku został Pan Dariusz Klusko.  

 

Ad 12) 

 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że do Starostwa Powiatowego  

w Namysłowie wpłynęły pisma od: 

− Związku Nauczycielstwa Polskiego dot. zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli – załącznik nr 47 do protokołu,  

− z Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. dot. odpowiedzi na wniosek o udzielenie 

informacji publicznej Radnego Krzysztofa Szyndlarewicza – załącznik nr 48 do protokołu, 

− z Regionalnej Izby Rachunkowej dot. opinii w sprawie absolutorium – załącznik nr 49 do 

protokołu, 

− z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek – załącznik nr 50 do protokołu, 

− od Rady Gminy Lubsza w sprawie dyskryminacji mniejszości polskiej na Białorusi – 

załącznik nr 51 do protokołu, 

− z Gminy Paczków w sprawie Rezolucji w sprawie wyrażenia sprzeciwu względem 

marginalizacji inwestycyjnej Gminy Paczków przez Zarząd i Radę Powiatu  

w Nysie – załącznik nr 52 do protokołu, 

− protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 25 października 2021 r. – załącznik nr 53 do protokołu, 

− protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 20 grudnia 2021 r. – załącznik nr 54 do protokołu, 

− protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 22 lutego 2022 r. – załącznik nr 55 do protokołu, 

− protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 29 marca 2022 r. – załącznik nr 52 do protokołu.  

 

 

XL sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1323. 

 

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Michta 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Michta 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Alicja Włodarczyk 
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