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PROTOKÓŁ NR XLI/2022 

Z XLI SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 19 września 2022 R. 

 

 

*  *  * 

 

 

 

Obrady XLI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1430. 

Miejscem posiedzenia była duża Sala narad im. Michała Ilnickiego w Starostwie Powiatowym  

w Namysłowie, ul. Plac Wolności 12A.  
 

 

Sesja odbyła się z następującym porządkiem: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie 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.  

4. Zakończenie sesji. 

 

 

Otwarcia XLI 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 Sławomira Hinborcha, Radcę 

Prawnego Wojciecha Kucyperę, Panie i Panów z obsługi sesji Rady Powiatu i wszystkie inne 

osoby, które oglądają sesję przez internet.  

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta na podstawie listy obecności, stanowiącej 

załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 17 radnych).  

 

Ad 2) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta odczytał porządek sesji, następnie zapytał, 

czy są pytania lub uwagi do programu sesji.  

 

Uwag i propozycji zmian nie było. 

 

Ad 3) 

 

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

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

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

nr 2 do protokołu.  

 

 Pani Skarbnik Katarzyna Parzonka poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych w uchwale budżetowej został wyznaczony limit pożyczek udzielanych przez Zarząd 

Powiatu Namysłowskiego. W pierwotnej uchwale budżetowej limit wynosił milion złotych,  

a w nowym projekcie uchwały wprowadzona zmiana zwiększająca ten limit do kwoty 2 milionów 

złotych.  
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 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, co takiego wydarzyło się w spółce, że Zarząd 

zdecydował się zwołać posiedzenie w trybie nadzwyczajnym. Radny zapytał na jakiej podstawie 

Zarząd uważa, że istnieje taka konieczność. Krzysztof Szyndlarewicz odniósł się również do 

uzasadnienia projektów uchwały, uważa, że jest ono zbyt lakoniczne.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz podkreślił, że zwiększona kwota o 1 milion złotych 

jest pożyczką krótkoterminową dla spółki. Spółka co roku zaciąga pożyczkę od Starostwa i zawsze 

wywiązuje się z jej spłaty. Zarząd wystąpił o możliwość zwiększenia pożyczki w związku  

z bieżącym funkcjonowaniem spółki. Wpływy wynikają z wystawionych faktur, z realizacji 

kontraktu z NFZ-em, nie zawsze daty pokrywają się z konieczność opłacenia poniesionych 

kosztów spółki. Starosta poinformował, że na koniec miesiąca zaplanowane jest walne 

zgromadzenie spółki, na którym Zarząd rozważy podniesienie udziałów spółki. Starosta 

powiedział, że został poinformowany przez Zarząd spółki o możliwych opóźnieniach części 

wpływów i w związku z tym spółka nie będzie mogła wywiązać się ze wszystkich zobowiązań. 

Spółka na dzień dzisiejszy wystąpiła o udzielenie pożyczki w kwocie 360.000,00 złotych, aby móc 

zabezpieczyć obecne zobowiązania.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał jakie wpływy do spółki mogą być opóźnione, czy 

prawdą jest, że Gmina Namysłów nie wniosła kapitału.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że każde wpływy mogą się opóźnić 

oraz że na dzień dzisiejszy wpływy z kapitału Gminy Namysłów nie wpłynęły do spółki,  

o przyczynę opóźnienia należało by zapytać Burmistrza Namysłowa.  

 

 Ponownie zabrał głos Radny Krzysztof Szyndlarewicz, który powiedział, że 

dotychczasowy kapitał spółki został wykorzystany na bieżące potrzeby, a uchwała ma na celu 

umożliwić spółce bieżące utrzymanie. Koszty funkcjonowania spółki zaczynają przekraczać 

przychody. Radny zapytał Starostę jakie widzi rozwiązanie na przyszłość. Podkreślił, że 

proponowany projekt uchwały jest rozwiązaniem krótkoterminowym i problem będzie się 

pogłębiał. Radny zapytał o miesięczną różniące między przychodami, a kosztami spółki.  

 

 Starosta Namysłowski poinformował, że z informacji za I półrocze wynika, iż miesięczna 

strata spółki wynosi 600.000 złotych. Podkreślił, że daty wpływów i konieczności zapłaty faktur 

nie zazębiają się i może dojść do sytuacji opóźnienia w płatności. Szpitale powiatowe mają 

problemy z dopięciem budżetu, trwają negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia  

o zwiększenie refundacji. Podwyżki wynagrodzeń spowodowały znaczy wzrost kosztów. Projekt 

uchwały ma na celu zabezpieczenie bieżących wydatków, jest to pożyczka krótkoterminowa, którą 

spółka zobowiązuje się spłacić do końca roku. Bez wsparcia finansowego samorządów spółka nie 

poradzi sobie z kosztami utrzymania szpitala. Na najbliższym walnym zebraniu spółki omówiony 

zostanie temat zwiększenia wkładów własnych. Szpital podejmuje wiele działań, aby podnosić 

jakość usług, przygotowuje się do otwarcia pracowni endoskopii, zatrudnił nowych lekarzy.  

 

 Radny Adam Maciąg poinformował, że szpital jest bardzo ważną instytucją i będzie 

głosował za przyjęciem projektu uchwały. Podkreślił, że kwota przekazywana spółce jest znaczna 

i projekt uchwały wymaga rzeczowego uzasadnienia. Radny podkreślił, że szpital doprowadzony 

został do bardzo złej sytuacji finansowej i ten milion go nie uratuje. Sesja nadzwyczajna nie został 

by zwołana, gdyby ta potrzeba nie była pilna.  Radny poinformował również, że powiat udziela co 

roku pożyczki w kwocie 1 miliona złotych spółce i wygląda to następująco, że pod koniec grudniu 

spółka spłaca zobowiązania, a na początku styczniu występuje o nową pożyczkę w tej samej 

wysokości. To są środki które powiat przekazuje do stałej dyspozycji spółki i mają one charakter 

prawny tylko pożyczki. Za złą sytuację spółki odpowiedzialni są wszyscy udziałowcy, podkreślił, 

że spółka przez wiele lat była źle zażądana. Koszty rosną lawinowo i ma na to wpływ polityka 

rządu oraz wojna na Ukrainie. Pieniądze potrzebne są, aby zapewnić bieżące utrzymanie spółki.  

 



3 

 

 Następnie Radny Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że rada Gminy Namysłów 1,5 

miesiąca temu podjęła uchwałę dotyczącą zabezpieczenia wkładu własnego spółki. Zapytał 

Starostę czy kontaktował się z Burmistrzem Namysłowa w tej sprawie i czy zna przyczynę zwłoki 

przekazania środków.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że sesja rady Gminy odbyła się w 

zeszłym miesiąca i z jego wiedzy wynika, że Gmina Namysłów czeka na środki z lokaty. 

Powiedział, że takie pytania powinny być zadawane Burmistrzowi Namysłowa, ponieważ to on 

najlepiej wie, kiedy środki będą mogły być przekazane.  

 

 Kolejno Radny Adam Maciąg poprosił Panią Prezes Agnieszkę Kruk o przedstawienie 

bieżącej sytuacji spółki.  

 

 Pani Agnieszka Kruk poinformowała, że spółka dostosowała się do podwyżki 

wynagrodzeń zgodnie z ustawą co spowodowało znaczne podwyżki kosztów o około 300.000 

złotych. Inflacja na poziomie 16% również wpływa niekorzystnie na finanse spółki. Spółka na 

koniec lipca wywiązała się z realizacji kontraktu w 100 %. Płynność finansowa spółki jest na 

bieżąco monitorowana i jest ona zależna od terminów wpływów i wydatków.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że naszym obowiązkiem jest 

zabezpieczenie spółki, jest to spółka prawa handlowego. Trzeba zadbać o to, żeby w spółce nie 

było płatności wymagalnych, dlatego podejmowana jest dzisiaj ta uchwała.  

 

 Radny Adam Maciąg powiedział, że sytuacja szpitala jest trudna. 

 

 Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że w spółce występuje realna potrzeba 

dofinansowania.  

 

W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta 

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 

Powiatu – Marcina Siejkę. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Marcin 

Siejka poinformował, że opinia była 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 17 głosami za, nadano jej numer XLI/287/2022 - załącznik nr 3 do 

protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz podziękował Radnym za udzielenie wsparcia dla 

szpitala. Głosowanie pokazało, że Radnym zależy na spółce i jej prawidłowym funkcjonowaniu.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił, aby następnym razem Radni otrzymali materiały 

do analizy.   

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta 

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

Powiatu Namysłowskiego. 
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XLI sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1510. 

 

  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Michta 

 

 

 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Michta 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Alicja Włodarczyk 


