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PROTOKÓŁ NR XLIII/2022 

Z XLIII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 26 października 2022 R. 

 

*  *  * 

 

Obrady XLIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1200. 

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 protokołów z: 

a)  XLI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 września 2022r.  

b) XLII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 i 29 września 2022r. 

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

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

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

6. Ocena sytuacji kryminalno – porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego  

w I półroczu 2022 r. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. 

8. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za II kwartał 2022 r. Wykonanie 

kontraktu.   

9. Interpelacje i zapytania radnych.  

10. Wnioski i sprawy różne. 

11. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

12. Zakończenie sesji.     

 

Otwarcia XLIII 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, Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia Agnieszkę Kruk, Dyrektorkę 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia Krystynę Witkowską, Główna Księgową w Namysłowskim 

Centrum Zdrowia Ewę Witkowską, Komendanta Powiatowej Policji w Namysłowie Andrzeja 

Ostrycharczyka,  radcę prawnego Wojciecha Kucyperę, Barbarę Jarmuszewską, Józefa Sypko, 

Panie i Panów z obsługi sesji Rady Powiatu 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 17 radnych).  

 

Ad 2) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poinformował o zmianie porządku obrad 

poprzez wprowadzenie dodatkowych uchwał w punkcie 5:,, Podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy materialnej dla społeczności lokalnej Gminy Jaremcze na Ukrainie'' jako punkt 

5c oraz ,,Pojęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek 

organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Namysłowski’’ jako punkt 5d.  
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Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował również, że wpłynął projekt uchwały 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie zmiany uchwały dot. 

wynagradzania nauczycieli. Projekt uchwały został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd 

Powiatu Namysłowskiego, posiada również negatywną opinię prawną oraz na projekcie nie została 

złożona kontrasygnata Skarbnika Powiatu, zapytał Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Społecznych Romana Letkiego czy podtrzymują stanowisko wprowadzenia 

uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji.  

 

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

poinformował Radnych, iż komisja wycofuje projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.  

 

Wniosek za zmianą porządku obrad został przyjęty 17 głosami za - 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 protokołów z: 

a)  XLI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 września 2022r.  

b) XLII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 i 29 września 2022r. 

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

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

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

c) udzielenia pomocy materialnej dla społeczności lokalnej Gminy Jaremcze na Ukrainie, 

d) organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Namysłowski. 

6. Ocena sytuacji kryminalno – porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego  

w I półroczu 2022 r. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. 

8. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za II kwartał 2022 r. Wykonanie 

kontraktu.   

9. Interpelacje i zapytania radnych.  

10. Wnioski i sprawy różne. 

11. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

12. Zakończenie sesji.     

 

Ad 3a) 

  

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

wpłynęły żadne uwagi do protokołu. 

 

Następnie poddał pod głosowanie projekt protokołu z XLI sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 19 września 2022 roku. Radni przyjęli protokół z XLI sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 19 września 2022 roku 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym – 

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

 

Ad 3b) 

 

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

wpłynęły żadne uwagi do protokołu. 
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Następnie poddał pod głosowanie projekt protokołu z XLII sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 28 i 29 września 2022 roku. Radni przyjęli protokół z XLII sesji Rady 

Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 i 29 października 2022 roku 14 głosami za, przy 1 głosie 

przeciw i 2 głosach wstrzymujących – imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi 

– załącznik nr 4 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 5 do protokołu.  

 

 Radny Roman Letki zapytał o wycinkę zakrzaczeń w pasie drogowym drogi nr 1138 Pokój 

– Jagienna, czy zostaną usunięte. Radny zapytał również o pismo Sołtysów dotyczące remontu 

drogi Kopalina – Zawiść. Remont miał zostać wykonany w ramach programu Polski Ład.  

 

 Wicestarosta Tomasz Wiciak poinformował, że przeprowadzona zostanie wizja lokalna  

w terenie i na tej podstawie zostanie podjęta decyzja i wyznaczony termin wycinki. 

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o sposobie załatwienia sprawy.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że do Starostwa wpłynęło pismo – 

Interpelacja Pana Krystoska, pismo zostało przekazane przez urząd Gminy Pokój.  Interpelacja 

dotyczy podjęcia działań przez Gminę Pokój. Starosta poinformował Radnych, że w miejscowości 

Zawiść został naprawiony najgorszy odcinek poprzez wykonanie nakładki. Przypomniał również 

o wykonaniu dużej inwestycji remoncie drogi powiatowej w Domaradzu praktycznie od początku 

do końca miejscowości. Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że powiat stara się co 

roku realizować kolejne projekty, remonty, korzysta z różnych wsparć finansowych. Powiat 

niestety nie otrzymał dofinansowania z Polskiego Ładu na remont odcinka drogi Kopalina – 

Zawiść, była to kwota około 5 mln złotych.  

 

 Radna Lucyna Medyk zapytała o pismo sołtysa wsi Krasowice, powiedziała, że  

w informacji jest zapis o przeprowadzeniu wizji w terenie. Dlaczego w przypadku Radnego 

Krystoska postępowanie jest inne.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że Zarząd składał wniosek do 

Polskiego Ładu na remont drogi Kopalina – Zawiść i zna stan drogi, ponowna wizja nie była 

konieczna. Przed złożeniem wniosku odbywały się wizje w terenie. W Krasowicach zostanie 

przeprowadzona wizją, ponieważ Zarząd nie zna bieżącego stanu drogi, nie zna zakresu jaki 

powinien zostać wykonany.  

 

 Następnie Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Zarząd powinien odpowiedzieć 

na wniosek Radnego Krystoska, Zarząd nie może przyjąć wniosku tylko do wiadomości.  

 

 Radca Prawny Wojciech Kucypera poinformował Radnego, że Zarząd ma jeszcze czas na 

udzielnie odpowiedzi.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta zapytał o pismo dotyczące przedłużenia terminu 

wykonania prac remontowych na drodze powiatowej w Bukowie Śląskiej do dnia 28 października 

br., czy pracę w tym dniu zostaną zakończone.  

 

 Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak poinformował, że remont powinien zostać 

zakończony w terminie. Tomasz Wiciak powiedział, że Zarząd Powiatu podejmuje działania 

mające na celu poprawę infrastruktury drogowej, wykonany został remont ul. Strzeleckiej  
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w miejscowości Domaszowice koszt to blisko 700 tyś złotych, remont drogi w Bukowie Śląskiej 

koszt około 1 mln złotych. Podpisana została umowa na remont 15 km odcinka drogi powiatowej 

Biestrzykowice – Ligota Książęca koszt inwestycji to 17,5 mln złotych. Wykonane zostały 

remonty dróg poprzez wykonanie nakładki w miejscowości Domaradz do Fałkowic. Zarząd co 

roku w miarę posiadanych środków wykonuje remonty dróg w każdej z gmin na terenie powiatu. 

Wicestarosta Tomasz Wiciak zwrócił uwagę również na bieżące utrzymanie dróg, powiedział, że 

co roku wykonywane są remonty metodą PATCHER i masą na gorąco. Tomasz Wiciak stwierdził, 

że jego zdaniem sprawa budowy nowej siedziby Szkoły Specjalnej nie została wcześniej 

załatwiona, gdyż do szkoły specjalnej uczęszcza około 100 dzieci i był to zbyt mały elektorat 

wyborczy dla poprzednich władz. Następnie Wicestarosta Tomasz Wiciak podziękował Radnym 

za poparcie zmian w budżecie na ostatniej sesji Rady Powiatu, dzięki którym możliwe będzie 

wykonanie dwóch bardzo ważnych inwestycji: budowa szkoły specjalnej i remont drogi. 

Wicestarosta Namysłowski powiedział, że wraz ze wzrostem inflacji wrosły koszty bieżące 

utrzymania. Zarząd będzie się starał o pozyskanie dodatkowych środków na remonty dróg, obecnie 

złożony został wniosek na drogę Ziemiełowice – Łączany.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał jak wykonawca umotywował wniosek  

o przedłużenie terminu wykonania prac na drodze powiatowej w Bukowie Śląskiej, do kiedy był 

pierwotny termin. Poinformował, że tablica informująca o przebudowie drogi została 

zamontowana kilka miesięcy przed rozpoczęciem robót.  

 

 Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak, powiedział, że tablica została zamontowana 

zaraz po rozstrzygnięciu postępowania zgodnie z przepisami i tak samo stanie się w Ligocie 

Książęcej – Biestrzykowicach. Postawienie tablicy nie jest równoznaczne z rozpoczęciem prac 

budowlanych. Wykonawca przystępując do prac zgłosił, że podłoże na remontowanym odcinku 

drogi jest niestabilne i wymaga dodatkowych prac. Prosił o wydłużenie terminu również ze 

względu na niesprzyjające warunki pogodowe w miesiącu sierpniu, silne opady deszczu.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zabrał głos ponownie i zapytał o drogę w Ziemiełowice – 

Łączany, jakie działania zostały podjęte celem jej naprawienia, kiedy zostaną wykonane jakieś 

prace na tym odcinku drogi.  

 

 Wicestarosta Tomasz Wiciak poinformował, że Zarząd ma świadomość stanu tej drogi  

i dlatego droga Ziemiełowice – Łączany została zgłoszona do projektu. Tomasz Wiciak podkreślił, 

że jeżeli uda się uzyskać dofinansowanie to cały odcinek zostanie kompleksowo wyremontowany 

łącznie z wiaduktem. Wykonawca remontu drogi krajowej nr 39 na wniosek zarządu dokonał 

napraw w nawierzchni tej drogi masą na gorąco, niestety to uległo ponownemu uszkodzeniu.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz przypomniał, iż Zarząd zapewniał, że zobowiąże 

wykonawcę do naprawy tej nawierzchni po zakończonym remoncie drogi krajowej. Tą drogą 

poruszały się ciężkie auta, które porozjeżdżały pobocza.  

 

 Wicestarosta Tomasz Wiciak powiedział, że tą drogą pomimo zleconego objazdu, 

samochody ciężarowe nie mogły się poruszać, obowiązuje tam zakaz do 10 t. Objazd został 

zlecony pomimo negatywnej opinii Zarządu. Firma ,,Larix’’ wykonała bieżące naprawy.    

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta podziękował Zarządowi za działania wykonane na 

drogach powiatowych. Przewodniczący powiedział również, że każdemu byłemu Staroście 

Namysłowskiemu zależało na Szkole Specjalnej i każdy w miarę posiadanych środków starał się 

poprawić funkcjonalność obecnego budynku. Starosta Michał Ilnicki wykonał poważny remont 

budynku. Przewodniczący poinformował, że gdyby pojawiła się wcześniej taka możliwość 

finansowa, bo Starostowie zabiegaliby o budowę nowego obiektu i cieszy się, że taka możliwość 

pojawiła się teraz i wszyscy Radni poparli tą inwestycję.  
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 Radny Adam Maciąg podkreślił, że oba zadania są bardzo ważne dla powiatu 

namysłowskiego, szczególnie budowa nowego budynku zespołu szkół specjalnych. Nie można 

zarzucać byłym władzom powiatu, że inwestycja nie została wykonana z przyczyn politycznych. 

Nigdy wcześniej nie pojawiły się takie możliwości finansowe.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy wycinka trawy na poboczach została 

zakończona i ile razy w sezonie jest ona wykonywana. Szczególnie zwrócił uwagę na wykaszanie 

traw przy znakach drogowych i przepustach. 

 

 Wicestarosta Tomasz Wiciak poinformował, że odbyły się dwa koszenia poboczy przy 

drogach powiatowych. Wicestarosta zwrócił uwagę na fakt, że jesień w tym roku była ciepła  

i deszczowa co spowodowało znaczy wzrost traw.  

 

 Radny Roman Półrolniczak poprosił o wyprostowanie znaku Smarchowice Małe oraz 

poprawienie nawierzchni pobocza na łuku w tej wsi. Radny podziękował wykonaną pracę przy 

przystanku autobusowym w Idzikowicach.  

 

 Wicestarosta Tomasz Wiciak poinformował, że znak zostanie poprawiony oraz zlecone 

zostanie naprawienie pobocza w ramach bieżącego utrzymania. Tomasz Wiciak zwrócił uwagę na 

fakt kradzieży znaków drogowych.  

 

 Lucyna Medyk zapytała o wniosek Radnej Marii Teodorczyk o naprawę nawierzchni na 

nieczynnym przejeździe kolejowym.  

 

 Tomasz Wiciak powiedział, że naprawa nieczynnego przejazdu Igłowice – Woskowice 

Małe, zostanie wykonana po otrzymaniu informacji od Polskich Kolei Państwowych. Przejazd 

znajduje się w pasie drogi powiatowej, ale należy do kolei. Naprawa będzie polegała na zalaniu 

masą bitumiczną istniejącego torowiska, tak aby w przyszłości można było łatwo przywrócić 

torowisko. Koszt takiej naprawy to około 30 tys. złotych. Wicestarosta wspomniał również, że 

podobny problem jest we wsi Rychnów.  

 

Ad 5a) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do omówienia projektu uchwały  

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku – załącznik 

nr 6 do protokołu. Pytań nie było.  

 

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 w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 

roku, została podjęta 17 głosami za i nadano jej numer XLIII/298/2022 – załącznik nr 7 do 

protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu.  

 

Ad 5b) 

 

Przewodniczący Andrzej Michta przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków 2022 roku – załącznik nr 9 do protokołu.  
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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 

2022 roku, została podjęta 17 głosami za i nadano jej numer XLIII/299/2022 – załącznik nr 10 

do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu.  

 

Ad 5c) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy materialnej dla społeczności lokalnej Gminy Jaremcze na Ukrainie - 

załącznik nr 12 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 udzielenia pomocy materialnej dla społeczności lokalnej Gminy 

Jaremcze na Ukrainie, została podjęta 17 głosami za i nadano jej numer XLIII/300/2022 – 

załącznik nr 13 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Ad 5d) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do projektu uchwały w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Namysłowski - załącznik nr 15 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 organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek 

organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Namysłowski, została 

podjęta 17 głosami za i nadano jej numer XLIII/301/2022 – załącznik nr 16 do protokołu. 

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

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta wznowił obrady sesji Rady Powiatu. Stan Radnych 

12 (nieobecni Zbigniew Bratosiewicz, Mariusz Jabłoński, Piotr Lechowicz, Tomasz Wiciak, 

Andrzej Zielonka).  

 

Ad 6) 
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Przewodniczący Andrzej Michta przystąpił do realizacji punktu 6 tj. Ocena sytuacji 

kryminalno – porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego w I półroczu 2022 r. – 

załącznik nr 18 do protokołu. Materiały zostały radnym przesłane droga elektroniczną, 

informacja została omówiona szczegółowo na komisjach, Przewodniczący poprosił o pytania.  

 

Na salę narad wrócili Radni: Zbigniew Bratosiweicz, Andrzej Zielonka (stan Radnych 14). 

 

Komendant Policji Andrzej Ostrycharczyk poinformował, że w roku 2022 odnotowany 

został wzrost przestępstw kryminalnych, kradzieży i kradzieży z włamaniem było ich 364. 

Odnotowane zostały 3 wypadki i 197 kolizji drogowych, tylko jeden wypadek był śmiertelny.  

 

Na salę narad wrócili Radni: Piotr Lechowicz, Tomasz Wiciak (stan Radnych 16).   

 

Radny Adam Maciąg zapytał czy na terenie powiatu odnotowano kradzież pompy ciepła.  

 

Komendant poinformował, że nie odnotowano takiej kradzieży, występują kradzieże 

złomu.  

 

Radny Zenon Kotarski zapytał, ile zostało odnotowanych kolizji drogowych w udziałem 

motocykli.  

 

Komendant Andrzej Ostrycharczyk poinformował, że zgłoszona została jedna taka kolizja. 

Jest to jeden z bezpieczniejszych sezonów motocyklowych na terenie naszego powiatu.  

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak zapytał czy na terenie powiatu wystąpiły kradzieże węgla, 

czy mieszkańcy powiatu zgłaszają oszustwa związane z zakupem wadliwego towaru.  

 

Komendant powiedział, że na terenie powiatu nie było takiego zgłoszenia, ale media  

w Polsce nagłaśniają takie oszustwa. Osoby prywatne powinny sprawdzić dokładnie 

kontrahentów, z którymi zawierają umowy na odległość.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił Komendanta o częstsze patrole policji na drodze 

powiatowej Łączany – Ziemiełowice, ponieważ po mimo prawidłowego oznakowania zakazu 

poruszania się pojazdów powyżej 10 t kierowcy samochodów ciężarowych nagminnie łamią 

przepisy.  

 

Komendant powiedział, że kiedy wyznaczony był tą drogą objazd dla samochodów 

osobowych, to faktycznie samochody ciężarowe łamały zakazy i poruszały się to drogą. Patrole 

policji często kontrolowały tą drogę powiatową. Niestety, kiedy patrol zatrzymywał się na tym 

terenie kierowcy byli bardzo często informowani przez CB radio i bardzo szybko pojawiały się 

informację na portalach społecznościowych o miejscu kontroli.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarwicz powiedział, że to natężenie ruchu nie jest już tak duże jak 

w czasie objazdu, jednakże nadal się zdarza.  

 

Radny Antoni Sobiegraj podziękował Komendantowi i aspirantowi Danielowi Herbie za 

pomoc i uzyskanie pozytywnej opinii dotyczącej ograniczenia prędkości na ul. Kolejowej  

i ul. Sportowej w Domaszowicach. Podziękował również Wicestaroście za zamontowanie 

dodatkowej barierki przy drodze powiatowej w Domaszowicach. Poprosił o wprowadzenie 

ograniczenia prędkości przy ul. Kolejowej w Domaszowicach na odcinku przy stacji kolejowej, 

ze względów bezpieczeństwa mieszkańców.  

 

Radna Lucyna Medyk zapytała czy wyznaczenie osi jezdni na ul. Braterskiej poprawiłoby 

bezpieczeństwo przypomniała, że kilkukrotnie składała interpelację w tym temacie.  
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Komendant Andrzej Ostrycharczyk poinformował, że Komenda Policji w każdym 

przypadku poprawiającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym opiniuje taki wniosek pozytywnie. 

Funkcjonariusze przeprowadzają wizję, a zarządca drogi odpowiada za wykonanie zaleceń.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Obszarów Wiejskich, 

Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku Antoni Sobiegraj poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Rada przyjęła ocenę.  

 

Ad 7) 

 

Przewodniczący Andrzej Michta odczytał kolejny punkt obrad Informacja o stanie 

realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 – załącznik nr 19 do protokołu.  

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak poinformował, że temat był omówiony na, komisji na którą 

zaproszeni zostali Dyrektorzy placówek oświatowych.  

 

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

poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Romana Letkiego.  

 

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

poinformował, że opinia jest pozytywna.  

 

Rada pozytywnie przyjęła informację.  

 

Ad 8)  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przystąpił do punktu Informacja 

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

załącznik nr 20 do protokołu.  

 

Pani Prezes Agnieszka Kruk poinformowała, że na dzień dzisiejszy wykonanie kontraktu 

jest na poziomie 97%. Kontrakt jest realizowany przez oddziały tj. wewnętrzny, internistyczny, 

chirurgiczny, urologiczny, ginekologiczny, paliatywny i Zakład Opieki Leczniczej oraz przez 

poradnie chirurgii ogólnej, urazowo – ortopedyczną, ginekologiczną, kardiologiczną, 

diabetologiczną, psychiatryczną, urologiczną oraz gabinety diagnostyczne – endoskopii, 

fizjoterapii. W II kwartale spółka wykonała nad wykonania procedur medycznych na kwotę 243 

tyś złotych czy czego Narodowy Fundusz wypłacił spółce 146 tys. Rachunek zysków i strat wynosi 

minus 5.215.691 złotych, w I półroczy było to 4.350.045 złotych. Pani Agnieszka Kruk 

poinformowała, że spółka dostosowała się do ustawy i wyrównała wynagrodzenia, co 

spowodowało wzrost kosztów spółki w miesiącu sierpniu o 312 tys. złotych, a we wrześniu 321 

tys. złotych. Spółka podpisała aneksy z Narodowym Funduszem Zdrowia, z którego otrzymała 

2.068.729,69 złotych. Kwota przychodów z NFZ-u jest równa kosztom wynagrodzeń 

pracowników. Spółka zatrudnia 297 osób z czego 156 osób jest objęte umowami o pracę.  

W szpitalu toczą się postępowania przetargowe dotyczące energii elektrycznej i gazu. Pani 

Agnieszka Kruk poinformowała, że pierwsze postępowanie zostało unieważnione i ogłoszono 

nowe. W szpitalu przeprowadzony został remont izby przyjęć oraz gabinetu endoskopii. Spółka 

posiada zobowiązania w Banku Spółdzielczym pozostało do spłaty 250 tyś złotych, 1.300.000 
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złotych wynosi limit kredytowy w Banku Gospodarstwa Krajowego i zgodnie z aneksem 

2.278.000 zł pozostało do spłaty z tytułu odroczonych składek do ZUS-u. Zatrudniono dziewięciu 

nowych lekarzy w tym jedną panią z Ukrainy – internistkę, która ma również skończona 

specjalizację z pediatrii. Spółka zwiększyła ilość łóżek na oddziale Zakładu Opieki Leczniczej  

o 20 miejsc.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił o uzupełnienie materiałów za 9 miesięcy. Zapytał 

czy spółka skorzystała z dotacji dostępność plus oraz środków z cyberbezpieczeństwa.  

 

Pani Prezes Agnieszka Kruk powiedziała, że materiały zostaną wysłane. Spółka nie 

skorzystała ze środków z dotacji dostępność plus. Spółka złożyła wniosek do Narodowego 

Funduszu Zdrowia o dofinansowanie do cyberbezpieczeństwa na kwotę 400 tys. złotych. Dalsza 

realizacja wniosku jest zależna od postanowień akcjonariuszy, ponieważ wniosek jest 

refundowany. Na najbliższym walnym zgromadzeniu zostanie podjęta decyzja. Spółka nie jest 

zobligowana do realizacji projektu cyberbezpieczeństwa. Ustawa nie obowiązuje namysłowskiego 

szpitala.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w przyszłym roku wymogi 

cyberbezpieczeństwa będą obejmować wszystkie szpitale, dlatego spółka powinna skorzystać  

z dofinansowania. Radny podkreślił, że Narodowy Fundusz Zdrowia daje szpitalowi 400 tyś 

złotych, spółka, aby uzyskać dofinansowanie musi przeprowadzić audyt i przeprowadzić 

postępowanie przetargowe. Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że jeśli spółka nie otrzyma tego 

dofinasowania teraz to w przyszłym roku będzie musiała zrobić to z własnych środków. Sytuacja 

spółki jest trudna i szpital powinien sięgać po wszelkie możliwe dofinansowania z zewnątrz. 

Radny podkreślił, że Rada Powiatu na pewno wyraziłaby zgodę na przekazanie tych 400 tys. 

wiedząc, że za jakiś czas zostaną one zwrócone. Krzysztof Szyndlarewicz zapytał jeszcze czy 

szpital zwrócił się do Wojewody o otrzymanie sprzętu z likwidowanego szpitala tymczasowego, 

jeżeli tak to jaki sprzęt wnioskował.  

 

Pani Agnieszka Kruk poprosiła Radnego o wskazanie zapisu, który mówi, że szpital  

w Namysłowie będzie zobligowany w przyszłym roku do wprowadzenia cyberbezpieczeństwa. 

Na dzień dzisiejszy nie ma takiego obowiązku, Pani Prezes powiedziała, że konsultowała  

to z prawnikami oraz poczyniła przygotowania związane z otrzymaniem tych środków. Zostały 

przeprowadzone rozmowy z firmami przeprowadzającymi audyt w tym zakresie. Pani Agnieszka 

Kruk poinformowała, że właściciele spółki podejmą decyzję czy szpital będzie aplikował  

o to dofinansowanie. Pani Prezes poinformowała, że wykaz sprzętu został sporządzony i przesłany 

do Wojewody wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz ,,w trybie dostępu do informacji publicznej, proszę Panią 

Prezes o przesłanie mi tego wniosku do Pana Wojewody, w którym spółka wnioskowała  

o konkretny sprzęt z likwidowanego szpitala tymczasowego, bo chyba to jest jedyny szpital, który 

wnioskował i nie otrzymał’’.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił o opinię Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Romana Letkiego.  

 

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

poinformował, że temat nie był omawiany na komisji.  

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak poinformował, że temat był w programie komisji, niestety 

Pani Prezes nie mogła w niej uczestniczyć, o czym poinformował członków komisji.  W jej imieniu 

poprosił członków o zadawanie pytań. Komisja nie sformułowała wniosków i również nie miała 

pytań w tym temacie.   
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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 informacja została przyjęta.   

 

Rada pozytywnie przyjęła informację.  

 

Ad 9) 

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

punktu tj. Interpelację i zapytania radnych. 

 

Interpelacji i zapytań nie było.  

  

Ad 11) 

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

i sprawy różne. 

 

Radny Roman Letki zapytał czy Powiat otrzymał środki na zakup węgla.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że powiat otrzymał środki zgodnie 

z ustawą w kwocie około 6.100.000 złotych. Środki zostały przyznane na działania związane  

z ograniczeniem zużycia energii i ta kwota ma zrównoważyć zmniejszone środki z tytułu 

mniejszych podatków, jakie mieszkańcy płacą z 12% PIT-u oraz ze względu na inflację. Gminy 

również otrzymały takie środki. Otrzymana kwota nie jest z przeznaczeniem na zakup węgla, 

ustawa nadal jest procedowana. Starosta Namysłowski poinformował, że Gminy przygotowują się 

do wdrożenia systemu, zakupu węgla po preferencyjnych cenach, zbierają informację  

o zapotrzebowaniu. Nadal musimy poczekać ustawę.  

 

Radny Roman Letki zapytał o kosztorys drogi Kopalina – Zawiść oraz o remont 

nawierzchni w Zawiści. Zostało tam położone około 100 m nakładki czy pozostałe 60 m zostanie 

naprawione. Radny Roman Letki powiedział, że był w terenie i warstwa, która została położona 

jest według niego zbyt cienka i widać przy zjazdach pęknięcia.  

 

Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak powiedział, że została położona warstwa, na 

którą wystarczyło środków w bieżącego utrzymania dróg. Naprawiony został najgorszy odcinek  

i zarząd ma świadomość, że dalsza część wymaga naprawy, będzie ona realizowana w miarę 

posiadanych środków. Wiele odcinków dróg powiatowych wymaga remontu.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że wiele dróg nie spełnia wymogów  

i wymaga niestety gruntownej przebudowy, a nie tylko położenia nakładki. Zarząd stara się 

pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych na ich kompleksowe wyremontowanie.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz podziękował, za wykonanie naprawy drogi  

w miejscowości Bukowa Śląska.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przyłączył się do podziękowań.  
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Radna Lucyna Medyk podziękowała pracownikom szpitala za opiekę jaką została  

w ostatnim czasie objęta. Podkreśliła, że szpital jest bardzo ważny dla mieszkańców i będzie 

zabiegała o jego dalsze funkcjonowanie.  

 

Radny Grzegorz Grudziński poprosiło naprawę zaczepów przy ogrodzeniu na nowym 

obiekcie sportowym przy I Liceum Ogólnokształcącym.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że naprawa powinna zostać wykonana  

w ramach gwarancji.  

 

Ad 12) 

 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że do Starostwa Powiatowego  

w Namysłowie wpłynęły pisma od: 

− Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie przebudowy drogi 

wojewódzkiej i wykonania bezkolizyjnych skrzyżowań - załącznik nr 21 do protokołu. 

− z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. uchwały XLII/288/2022 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 28 września 2022 r. - załącznik nr 22 do protokołu. 

− z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. uchwały XLII/289/2022 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 28 września 2022 r. - załącznik nr 23 do protokołu. 

− z Urzędu Skarbowego w Kępnie wpłynęła analiza oświadczenia majątkowego Naczelnika 

Wydziału Architektury i Budownictwa - załącznik nr 24 do protokołu. 

− z Urzędu Skarbowego w Brzegu wpłynęła analiza oświadczenia majątkowego Sekretarza 

Powiatu - załącznik nr 25 do protokołu. 

− Starosta Namysłowski złożył analizę oświadczeń majątkowych pracowników  

i członków Zarządu - załącznik nr 26 do protokołu. 

− Od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęło zaproszenie na LII sesję Rady 

Miejskiej - załącznik nr 27 do protokołu. 

− analiza oświadczeń majątkowych Radnych - załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Następna sesja Rady Powiatu odbędzie się najprawdopodobniej w dniu 30 listopada br.  

 

XLIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1436. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Michta 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Michta 

 

Protokół sporządziła: Alicja Włodarczyk…………………….. 


