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PROTOKÓŁ NR XLIV/2022 

Z XLIV SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 30 LISTOPADA 2022 R. 

 

*  *  * 

 

Obrady XLIV 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 protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 

2022r.  

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

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia planu pracy i grafiku dyżurów Aptek Ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego na rok 2023,  

b) 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, 

c) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2023 rok”, 

d) zmiany uchwały w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia 

nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza 

Różewicza, 

e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy na czas nieoznaczony, 

f) ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywaniem na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji 

usunięcia pojazdu w 2023 roku, 

g) planu pracy Rady Powiatu na 2023 r.,  

h)  rozpatrzenia ponownej skargi na działanie Starosty Namysłowskiego, 

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

j) zmian w budżecie w związku ze zmianą wydatków w 2022 roku.  

6. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za III kwartał 2022 r.  Wykonanie 

kontraktu.  

7. Informacja z działalności Wydziału Dróg za I-III kwartał 2022 r. 

8. Interpelacje i zapytania radnych.  

9. Wnioski i sprawy różne. 

10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

11. Zakończenie sesji.     

 

Otwarcia XLIV 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, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie Jacka Ochędzana, Wiceburmistrza 

Namysłowa Krzysztofa Muchę, Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia Agnieszkę Kruk, 

Dyrektorkę Namysłowskiego Centrum Zdrowia Krystynę Witkowską, radcę prawnego Wojciecha 
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Kucyperę, Barbarę Jarmuszewską, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ryszarda 

Kalis, 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 16 radnych).  

 

Ad 2) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta przedstawił porządek obrad. Poinformował 

o wpłynięciu projektu uchwały Radnego Krzysztofa Szyndlarewicza.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że przesłał Radnym propozycję projektu 

uchwały, jednakże po przeprowadzonych rozmowach z Radnymi, zdecydował nie składać 

wniosku formalnego o wprowadzenie projektu do porządku obrad.   

 

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 XLIII sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 26 października 2022 roku. Radni przyjęli protokół z XLIII sesji Rady 

Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2022 roku 15 głosami za, przy 1 głosie 

wstrzymującym – imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi – załącznik nr 2 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 3 do protokołu.  

 

Radny Zenon Kotarski zapytał o petycję mieszkańców wsi Siemysłów dotyczącą remontu 

drogi powiatowej, czy droga będzie remontowana i jeśli tak to, kiedy. Radny zapytał również  

o budowę chodnika w Domaszowicach czy taki chodnik w najbliższych latach zostanie zrobiony 

oraz czy odbył się przetarg na zimowe utrzymanie dróg i kiedy zostanie podpisana umowa.  

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak powiedział, że remont drogi w Siemysłowie jest zasadny  

i w miarę możliwości finansowych remont zostanie wykonany. Wicestarosta poinformował, 

przeprowadzona została wizja w terenie i według przepisów chodnik powinien mieć 2,5m.  

W Domaszowicach przy ul. Kolejowej rosną drzewa i niestety pas przy drodze jest zbyt wąski na 

nowy chodnik. W obecnym stanie, nie ma możliwości technicznych wybudowania takiego 

chodnika. Tomasz Wiciak poinformował, że odbyły się cztery przetargi na bieżące utrzymanie:  

w pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim postępowaniu była tylko jedna oferta 

opiewająca na kwotę ponad mln złotych, w trzecim nikt się nie zgłosił. W czwartym postępowaniu 

wpłynęła jedna oferta na kwotę poniżej mln złotych i to postępowanie zostało rozstrzygnięte. 

Przygotowywana jest umowa do podpisania i w najbliższym czasie zostanie podpisana. 

Wicestarosta powiedział, że koszty znacznie wzrosły i obawia się, że następne przetargi na 

wycinkę krzaków i bieżące utrzymanie dróg będą opiewały na znacznie wyższe kwoty.  

   

 Radny Antoni Sobiegraj zgodził się z radnym Kotarski, że droga w Siemysłowie powinna 

zostać naprawiona. Poinformował, że przy dużych opadach deszczu występują podtopienia 

mieszkańców. Radny zapytał, czy jeśli w Domaszowicach nie możliwe jest wybudowanie 
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chodnika to czy nie można odznaczyć przejścia dla pieszych pasami. Radny wspomniał, że 

wystąpił z pismem do Komendy Powiatowej Policji o ograniczenie prędkości na tej drodze.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta również przychylił się do petycji mieszkańców wsi 

Siemysłów, poinformował Radnych, że według niego najgorszym odcinkiem drogi powiatowej 

jest droga Wielołęka – Osiek.  Przewodniczący podkreślił fakt, że droga wymaga remontu i zarząd 

powinien rozważyć wykonanie remontu tej drogi w miarę posiadanych środków.  

 

 Radny Antoni Sobiegraj przychylił się do prośby Przewodniczącego o remont tej drogi.  

 

 Radny Roman Letki uważa, że droga powiatowa Zawiść – Kopalina jest w gorszym stanie 

technicznym.  

 

 Wicestarosta Tomasz Wiciak powiedział, że w powiecie namysłowskim jest wiele dróg, 

które wymaga remontu, wspomniał, że Powiat posiada jeszcze drogi gruntowe. W pierwszej 

kolejności wykonywane są gruntowne remonty dróg powiatowych przelotowych, te na których 

występuje większy ruch pojazdów. Wicestarosta podkreślił fakt, że przy dzisiejszym wzroście 

inflacji, cen remontów dróg wzrosną kilkukrotnie.  

 

 Radna Lucyna Medyk przyłączyła się do próśb o wykonanie remontów dróg Kopalina - 

Zawiść i Wielołęka – Osiek. Następnie zapytała o wniosek firmy ,,System Info’’ dotyczący 

przedłużenia terminu. Jaka to była umowa i czego dotyczyła. Radna zapytała również komu 

wydzierżawiono pomieszczenia przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie.  

 

  Wicestarosta Tomasz Wiciak poinformował, że firma ,,System Info’’ wystąpiła  

o przedłużenie terminu umowy, jest to firma, która wykonuję usługę systemu dla Wydziału 

Geodezji. Zostało to skonsultowane z Naczelnikiem wydziału i po uzyskanych wyjaśnieniach 

uznano, że wniosek jest zasadny. Następnie Wicestarosta powiedział, że przy ul. Pułaskiego 

wydzierżawiono pomieszczenia po byłym internacie dla Ochotniczych Hufców Pracy zgodnie  

z przepisami prawa.   

 

Ad 5a) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do omówienia projektu uchwały  

w sprawie ustalenia planu pracy i grafiku dyżurów Aptek Ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Namysłowskiego na rok 2023 – załącznik nr 4 do protokołu.  

 

 Radna Lucyna Medyk zapytała, czy zostały przeprowadzone rozmowy z Aptekami 

dotyczące dyżurów nocnych. Z grafiku wynika, że Apteki nie będą pełniły nocnych dyżurów.  

 

 Starosta Konrad Gęsiarz powiedział, że Apteki pełnią dyżury do godziny 23 i plan pracy 

Aptek był konsultowany z Aptekami jak i z Izbą Aptekarską. Uchwała uzyskała pozytywną opinię 

zarówno Gmin jak i Izby Aptekarskiej. Harmonogram został ułożony zgodnie z ustaleniami  

i dyżurów do godziny 23 podjęła się tylko jedna apteka. Apteki zgłaszały, że nie mają możliwości 

fizycznych, aby pełnić dyżury przez całą dobę. Starosta podkreślił, że taka forma uchwały 

funkcjonuje już od kilku lat i nie było zapotrzebowania na rozszerzenie harmonogramu o dyżury 

nocne.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie wiemy, czy istniało zapotrzebowanie 

na dyżury nocne, ponieważ apteki nie dyżurują. Radny podkreślił, że od 3-4 lat dbamy  

o przedsiębiorców, a nie o potrzeby mieszkańców. W tej trudnej sytuacji służby zdrowia 

utrudniamy mieszkańcom dostęp do aptek w porze nocnej. Radny Krzysztof Szyndlarewicz 

powiedział, że będzie głosował przeciw i, że rolą rady jest dbanie o mieszkańców i zgodnie  

z ustawą Rada powinna zapewnić mieszkańcom całodobowy dostęp do aptek.   
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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.  

 

Uchwała w sprawie ustalenia planu pracy i grafiku dyżurów Aptek Ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2023, została podjęta 12 głosami za, przy 2 głosach 

przeciw, 2 głosach wstrzymujących i nadano jej numer XLIV/302/2022 – załącznik nr 5 do 

protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu.  

 

Ad 5b) 

 

Przewodniczący Andrzej Michta przedstawił projekt uchwały w sprawie 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, załącznik nr 7 do protokołu.  

 

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.  

 

Uchwała w sprawie 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 16 

głosami za i nadano jej numer XLIV/303/2022 – załącznik nr 8 do protokołu. Imienny protokół 

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad 5c) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 

rok” - załącznik nr 10 do protokołu.  

 

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.  

 

Uchwała w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, została podjęta 16 głosami za i nadano jej 

numer XLIV/304/2022 – załącznik nr 11 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego 

głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
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Ad 5d) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia 

nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza 

Różewicza, załącznik nr 13 do protokołu.  

 

Radna Lucyna Medyk poprosiła o kilka zdań opisujących uchwałę.  

 

Starosta Konrad Gęsiarz poinformował, że uchwała była już podejmowana, podczas 

przeprowadzania prac geodezyjnych okazało się, że wystąpiły różnice w powierzchni działek.  

W treści projektu dzisiejszej uchwały zostały wprowadzone właściwe wartości. Kwota sprzedaży 

nieruchomości zostanie przedstawiona w postępowaniu przetargowym, nie może być ona niższa 

niż oszacowana przez rzeczoznawcę.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że będzie głosował przeciwko podjęciu 

uchwały. Radny podkreślił, że działki są zdecydowanie za duże i nie będą dostępne dla 

przeciętnego mieszkańca, podział działek może sugerować, że działki przeznaczone są do 

sprzedaży dla jakiegoś przedsiębiorcy.  

 

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 uchwały w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej 

planowanego zbycia nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy 

ulicy Tadeusza Różewicza – została podjęta 12 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 2 głosach 

wstrzymujących oraz nadano jej numer XLIV/305/2022 – załącznik nr 14 do protokołu. Imienny 

protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

 

Ad 5e) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy na czas nieoznaczony - załącznik nr 16 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 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, została podjęta 16 głosami za i nadano 

jej numer XLIV/306/2022 – załącznik nr 17 do protokołu. Imienny protokół z 

przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

 

Ad 5f) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przeszedł do projektu uchwały w sprawie ustalenia 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz 



6 

 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu 

w 2023 roku - załącznik nr 19 do protokołu.  

 

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.  

 

Uchwała w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2023 roku – została podjęta 16 

głosami za i nadano jej numer XLIV/307/2022 – załącznik nr 20 do protokołu. Imienny protokół 

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

 

Ad 5g) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do projektu uchwały w sprawie zmiany 

planu pracy Rady Powiatu na 2023 r. - załącznik nr 22 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.  

 

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.  

 

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.  

 

Uchwała w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2023 r., – została podjęta 16 głosami 

za i nadano jej numer XLIV/308/2022 – załącznik nr 23 do protokołu. Imienny protokół  

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

 

Ad 5h) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia ponownej skargi na działanie Starosty Namysłowskiego - załącznik nr 25 do 

protokołu.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał jak długo trwało posiedzenie i w oparciu o jaki 

materiał dowodowy zaproponowany został tekst uchwały.  

 

 Radny Grzegorz Grudziński poinformował radnych, że komisja zebrała się w dniu 18 

listopada br. i w oparciu o pismo, skargę Pana Z. i korespondencję otrzymaną od Wojewody 
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Opolskiego przygotowała projekt uchwały. Komisja stosunkiem głosów 2 do 1 podtrzymała 

stanowisko z poprzedniej uchwały.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w lipcu mieszkaniec Namysłowa złożył do 

przewodniczącego pismo dotyczące BIP-u Starostwa Powiatowego, wniosek zgodnie  

z właściwością został przekazany do Pana Starosty. Radny powiedział, że zgodnie z KPA organ 

ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi wnioskodawcy. Mieszkaniec Namysłowa nie otrzymał 

odpowiedzi w ustawowym terminie i w związku z tym złożył skargę. Na sesji 29 września br., 

Rada Powiatu przegłosowała uchwałę, że skarga jest bezzasadna, argumentując, że odpowiedz 

została udzielona co prawda po terminie. Radny podkreślił, że skarga dotyczyła nieudzielenia  

w terminie odpowiedzi, a nie, że nie była w ogóle udzielona. Krzysztof Szyndlarewicz podkreślił, 

że Rada Powiatu może przegłosować wszystko, nawet jeśli jest to sprzeczne z dowodami, którymi 

Radni dysponują. W związku z tym mieszkaniec Namysłowa złożył pismo do służby Wojewody 

Opolskiego. Służby Prawne Wojewody przyznały rację mieszkańcowi, że Starosta Namysłowski 

nie udzielił odpowiedzi w terminie. W protokole sesji z dnia 29 września możemy przeczytać, że 

sprawa była bardzo zawiła i Pan Mecenas powoływał się na § 35 KPA. Radny powiedział, że 

mecenas powinien powoływać się na dział 8 i odpowiedź na wniosek mieszkańca powinna być 

zgodna z tym działem. Krzysztof Szyndlarewicz podkreślił, że nic by się nie stało jak Starosta 

Namysłowski i Rada Powiatu przyznała się do błędu i uznała skargę za zasadną. Starosta też ma 

prawo popełniać błędy. Radny Szyndlarewicz poprosił Radnych o wstrzymanie się od głosu, żeby 

Komisja mogła jeszcze raz pochylić się nad sprawą i przygotować projekt uchwały zgodny ze 

stanem faktycznym.  

 

 Starosta Konrad Gęsiarz powiedział, że Radny wybiórczo zacytował pismo od Wojewody 

Opolskiego. Mieszkaniec, który złożył skargę, później złożył skargę do Wojewody na 

przewodniczącego Rady, że nie dopilnował ww. sprawy. Nadzór Prawny Wojewody stwierdził, 

że tryb pracy Przewodniczącego, Rady Powiatu i Komisji był właściwy, nie wszczął postępowania 

i nie uchylił uchwały. Prawda jest, że Rada Powiatu może podjąć każdą uchwałę, ale muszą one 

być zgodne z prawem, bo w innym przypadku nadzór Wojewody ma prawo taką uchwałę uchylić. 

W przypadku omawianej uchwały tak się nie stało i nadzór w piśmie poinformował, że cała 

procedura była zgodna z prawem. Mieszkaniec składając ponowną skargę powinien przedstawić 

nowe okoliczności w sprawie, a w tej sprawie taka niezaistniała. Pismo Wojewody jest tylko 

opinią. Starosta powiedział, że stronie przysługuje prawo zaskarżenia uchwały.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Pan Starosta chcąc zdjąć z siebie 

uchybienie przerzuca odpowiedzialność na Przewodniczącego. Radny nie kwestionuje trybu pracy 

Rady, tylko to, że Rada powinna podejmować uchwały zgodne ze stanem faktycznym. Radny 

podkreślił, że Starosta Namysłowski powinien powiadomić mieszkańca o nowym terminie 

załatwienia sprawy, a tego nie zrobił. W sprawie jest wystarczająco dużo dokumentów, które 

wskazują błąd Starosty. Mieszkaniec miał prawo złożyć skargę i to zrobił.  

 

 Radna Lucyna Medyk powiedziała, że Wojewoda wskazał, że popełniony został błąd  

i skarga jest zasadna. Poprosiła radnych o zapoznanie się z opinią.  

 

 Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował, że zapoznał się dokładnie z opinią 

nadzoru Wojewody i od strony proceduralnej Wojewoda nie wskazał, żadnych uchybień. 

Przewodniczący powiedział, że mieszkaniec złożył do Wojewody skargę na Przewodniczącego  

i Radę, a nie na Starostę.  

 

 Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poprosił o wyłączenie z głosowania.  

 

 Radna Lucyna Medyk zapytała jakie okoliczności powinny zajść, aby Rada mogła 

ponownie się zajmować sprawą. Co to powinno być.  
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 Radca Prawny Wojciech Kucypera powiedział, że mieszkaniec powinien wskazać 

okoliczności, które nie były wcześniej znane.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji.  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Grudziński poinformował, 

że opinia jest pozytywna.  

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działanie Starosty 

Namysłowskiego, została podjęta 9 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 4 głosach 

wstrzymujących i nadano jej numer XLIV/309/2022 – załącznik nr 26 do protokołu. Imienny 

protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

Ad 5i) 

 

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 28 do 

protokołu.  

 

Przewodniczący Rady przywitał Radnego Rady Miejskiej w Namysłowie Artura 

Włodarczyka.  

 

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 16 głosami za i nadano jej numer XLIV/310/2022 – załącznik nr 

29 do protokołu. Imienny protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 30 do 

protokołu.  

 

Ad 5j) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do projektu uchwały w sprawie zmian 

w budżecie w związku ze zmianą wydatków w 2022 roku - załącznik nr 31 do protokołu.  

 

Radny Roman Letki zapytał czy za zaoszczędzone środki w kwocie 55 tys. na modernizacji 

nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Domaradz możliwe jest zrobienie przejść dla 

pieszych w Domaradzu.  

 

Starosta Konrad Gęsiarz powiedział, że zmniejsza się wydatek majątkowy, a wymalowanie 

przejść jest wydatkiem bieżącym. Poinformował, że w przyszłym roku zostanie to wykonane.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał na co zaoszczędzone pieniądze zostaną 

przeznaczone.  

 

Starosta Namysłowski powiedział, że kwota zostanie przekazana na zakup samochodu, dla 

pracowników Starostwa, którzy wykonują objazdy dróg, drobne remonty czy oględziny drzew. 

Pojazd ma na celu zrekompensowanie pracownikom kosztów wyjazdów.  
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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.  

 

W związku z problemami technicznymi Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową 

przerwę.  

 

Salę opuścili Radni: Roman Półrolniczak, Mariusz Jabłoński, Roman Letki, Antoni 

Sobiegraj (stan Radnych 12).  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przypomniał punkt obrad sesji.  

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą wydatków w 2022 roku, 

została podjęta 12 głosami za i nadano jej numer XLIV/311/2022 – załącznik nr 32 do protokołu. 

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

 

Ad 6) 

 

Przewodniczący Andrzej Michta przystąpił do realizacji punktu 6 tj. Informacja 

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

– załącznik nr 34 do protokołu. Materiały zostały radnym przesłane droga elektroniczną, 

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

 

Pani Prezes Agnieszka Kruk poinformowała, że po III kwartale spółka wypracowała 

kontrakt w 97%, przekroczyła ryczałt na poziomie 120%. Za bieżący rok planowane jest 

wypracowanie kontraktu na poziomie 100%. Uruchomione zostało dodatkowe 20 łóżek na 

oddziale Zakładu Opieki Leczniczej, na oddziale obecnie znajduje się 50 pacjentów. Szacowana 

strata na koniec bieżącego roku to 9,6 mln. Spółka stara się ograniczyć stratę, podejmuje wszelkie 

działania w tym zakresie i na dzień dzisiejszy planowana strata będzie niższa o około 1 mln 

złotych. Namysłowskie Centrum Zdrowia odczuwa znacznie koszty wynagrodzeń pracowników, 

wypracowany kontrakt nie pokrywa wszystkich zobowiązań spółki. Spółka realizuje projekty z lat 

ubiegłych takie jak endoskopia i ,,Opolskie Wspiera Szpitale’’. Zmieniony został kosztorys  

i zwiększone zostały środki o 190.000 złotych na realizację projektu endoskopii.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał od dane z kontraktu i ryczałtu na koniec 

października.  

 

Pani Agnieszka Kruk powiedziała, że w październiku kontrakt został wykonany na 

poziomie 121% i spółka planuje utrzymanie ryczałtu na poziomie 108%.  

 

Ponownie Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że warto wypracować kontrakt na 

jak najwyższym poziomie, ponieważ na podstawie tego rocznego ryczałtu wyliczany będzie 

kontrakt na przyszły rok. Radny zapytał czy to prawda, że szpital zwalnia z przyjmowaniem 

pacjentów, aby ten rok się zbilansował. Radny powiedział, że zwolnienie wygeneruje niewielkie 

oszczędności, ponieważ koszty stałe są na tym samym poziomie. Krzysztof Szyndlarewicz 

powiedział, że wypracowanie jak największego kontraktu w tym roku może pomóc  
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w negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczących przyszłorocznego kontraktu. Na 

tej podstawie kontrakt dla spółki może zostać zwiększony.  

 

Pani Prezes Agnieszka Kruk powiedziała, że odbyła dwa spotkania w NFZ i na początku 

listopada została poinformowana, że nie widomo jeszcze jak zostaną szpitalom zrekompensowane 

nadwykonania i rozliczane będą w okolicy marca, kwietnia. Pojawiły się również informację  

o szpitalach, które mają spore niedowykonania, ale NFZ nie jest w stanie tych środków przerzucić 

dla szpitali z nadwykonanymi kontraktami. Spółka została również poinformowana, że nad 

wykonania będą wypłacane do poziomu 108%. Pod koniec roku Namysłowskie Centrum Zdrowia 

otrzyma aneks do kontraktu. Zostały wstrzymane zabiegi wysokokosztowe, prowadzone są co 

tygodniowe statystyki i spółka planuje utrzymać wykonanie na poziomie 108%.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że to działanie na krótki okres na ma sens, ale 

patrząc na przyszłość może to mieć negatywne skutki dla spółki. Radny odniósł się również do 

obrad Rady Miejskiej w Namysłowie do słów Pana Burmistrza i Starosty Namysłowskiego, 

powiedział, że wypowiedzi Panów nie służą ratowaniu szpitala. Zapytał czy to prawda, że Pan 

Burmistrz nie jest informowany o sprawach spółki, czy prosił o jakieś informację, dokumenty,  

a Pani Prezes ich nie przekazała. 

 

Pani Agnieszka Kruk powiedziała, że spółka jest liderem, jeżeli chodzi o wykonanie 

kontraktu. Poinformowała radnych, że jej osoba nie jest osobą medialną i jest uczestnikiem  

w spotkaniach Powiatu i Gminy Namysłów tj. komisje, sesje i bierze udział w walnych 

zgromadzeniach spółki, na których zawsze stara się udzielić odpowiedzi Radnym i Udziałowcom. 

Pan Burmistrz również uczestniczył w części tych spotkań. Pani Prezes powiedziała, że zawsze 

udziela odpowiedzi Radnym na pytania, a jeśli nie jest w stanie zrobić tego na danym spotkaniu, 

to odpowiada pisemnie w innym terminie. Pani Agnieszka Kruk przytoczyła przykład takiej 

odpowiedzi dla Radnego Krzysztofa Szyndlarewicza, poinformowała, że Radny otrzymał 

informację, o którą pytał na sesji Rady Powiatu dotyczącą sprzętu ze szpitala tymczasowego. Pani 

Prezes powiedziała, że Pan Burmistrz jest przez spółkę o wszystkim informowany oraz o fakcie, 

zaproszenia go na spotkanie z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie ustalania kontraktu. 

Niestety, Pan Burmistrz odmówił uczestnictwa w takim spotkaniu, argumentując swoją 

nieobecność tym, że nie jest on osobą kompetentną do podejmowania takich decyzji. Pani Prezes 

podkreśliła, że to ona jest osobą odpowiedzialną za podpisany kontrakt i to ona podpisuje wszelkie 

dokumenty. Pani Agnieszka Kruk powiedziała, że pozostali udziałowcy nie zgłaszali zastrzeżeń 

do jej pracy.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Ochędzan powiedział, że na ostatniej sesji Rady 

Miejskiej w Namysłowie w programie sesji nie znajdował się punkt dotyczący Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia i dlatego Pani Prezes nie została na to posiedzenie zaproszona. W obradach sesji 

uczestniczył Pan Starosta, Pan Wicestarosta, pracownicy szpitala i w punkcie wniosków i spraw 

różnych nawiązała się dyskusja dotycząca Namysłowskiego Centrum Zdrowia.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że wypowiedź Przewodniczącego Rady 

Miejskiej pokazuje, że rozgrywają się jakieś polityczne rozgrywki co podkreśla fakt, że na sesję 

Rady Miejskiej w Namysłowie przychodzi Starosta Namysłowski z pracownikami bez prezesa 

spółki. Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że słyszał, ale nie ma na to dowodów, że Pan 

Burmistrz podjął bardzo brutalną grę i żąda zwolnienia obecnej Pani Prezes, a na jej miejsce 
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zatrudnienia byłego prezesa Pana Rogalskiego. W zamian za zatrudnienie Pana Rogalskiego Pan 

Burmistrz gwarantuje przekazanie środków dla spółki. Radny powiedział, że jeśli to jest prawda 

to dla niego jest to moralna katastrofa. Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Rada Powiatu nie 

powinna wyrazić na to zgody. Radny powiedział, że wiele razy wypytywał Panią Prezes i że 

zawsze chodziło mu o dobro spółki. Wymiana prezesa nie poprawi sytuacji spółki, potrzebna jest 

gruntowna przebudowa, znalezienie rozwiązania, które poprawi finansową sytuację spółki. Ze 

słów Pana Burmistrza jasno wynika, że on umywa ręce, w bezczelny sposób porównuje spółkę do 

spółki NOSiR i mówi, że nie dotuje spółek gminnych. Radny wspomniał, że spółka NOSiR jest 

finansowana z Gminnych środków, ZAN otrzymuje pożyczki z Gminy, spółka EKOWOD również 

otrzymała ziemie z Gminy. Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że toczy się jakaś gra, której nie 

rozumie i ofiarą tej gry może paść szpital.  

 

Nawiązała się dyskusja na temat poglądów politycznych oraz byłych miejsc pracy Radnych 

pomiędzy Radnym Zbigniewem Bratosiewiczem, a radnym Krzysztofem Szyndlarewiczem.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przypomniał Radnym punkt obrad sesji tj. 

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

kontraktu. Poprosił o merytoryczną dyskusję w tym temacie.  

 

Radna Lucyna Medyk zapytała Panią Prezes czy to, że wstrzymane zostały przyjęcia na 

oddziale ginekologicznym.  

 

Pani Prezes Agnieszka Kruk poinformowała, że realizowane są przyjęcia pacjentów  

w trybie na ostro, a wszystkie zabiegi planowane zostały przełożone na styczeń. Zabiegi planowe 

realizowane na oddziale ginekologicznym, urologicznym i chirurgicznym.  

 

Radna Lucyna Medyk zapytała jaka kwota kontraktu pozostała do spłaty w Narodowym 

Funduszu Zdrowia za rok 2020.  

 

Pani Agnieszka Kruk powiedziała, że spółka realizuje bieżący kontrakt, w roku 2020 

spółka nie wykonała kontraktu pozostało do spłaty 3,5 mln złotych. Najprawdopodobniej spółka 

nie będzie musiała tego spłacić, ponieważ na dzień dzisiejszy NFZ nie ma podstaw do 

egzekwowania tej kwoty. Spółka dokonała spłaty w kwocie 416.000 złotych z działalności 

kardiologicznej i diabetologicznej.  Spółka przedstawiła do NFZ program spłaty z działalności 

urologicznej i spłaciła już ponad 100.000 złotych.  

 

Radna Lucyna Medyk zapytała czy na bieżąco realizowana jest umowa z ZUS-em i ile 

pozostało do spłaty zaległych składek.  

 

Pani Prezes poinformowała, że pozostało do spłaty na koniec listopada 2.181.369.000 

złotych.  

 

Radna Lucyna Medyk zapytała czy w przyszłości istnieje możliwość odtworzenia oddziału 

noworodkowego w Namysłowskim Centrum Zdrowia.  

 

Pani Agnieszka Kruk powiedziała, że w aspekcie społecznym jest to oddział, który 

przydałby się w każdym powiecie, jednakże z aspektu finansowego jest to oddział nierentowny. 

Spółka pozyskała jednego lekarza pediatrę jest to pani doktor z Ukrainy, która uzyskała pozytywną 

opinię Izby Lekarskiej i objęła większość dyżurów na nocnej i świątecznej opiece w szpitalu. 

Spółka pojęła również działania mające na celu zatrudnienie kolejnego lekarza pediatry.  
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Przewodniczący Rady Andrzej Michta poinformował Radnych, że w dniu 15 grudnia br. 

zaplanowana została sesja Rady Powiatu i jeden z tematów sesji będzie dotyczył niewątpliwie 

trudniej sytuacji Namysłowskiego Centrum Zdrowia.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał co wydarzyło się na walnym zgromadzeniu 

wspólników i dlaczego została ogłoszona przerwa.  

 

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że walne zgromadzenie wspólników 

zostało przerwane do 7 grudnia 2022 roku, spółka chce wypracować uchwałę o podniesieniu 

udziałów tak, aby kwota rekompensowała stratę poniesioną przez Namysłowskie Centrum 

Zdrowia. Strata będzie w wysokości około 8-9 mln złotych. Jeżeli Rada podejmie uchwałę  

o podniesienie udziałów to będzie to pokrywane, ze środków bieżących i dlatego zostało to 

przesunięte na przyszły rok. Samorządy będą miały czas na objęcie udziałów do 7 stycznia 2023 

roku. Na sesji 15 grudnia przedstawiony zostanie zarys pracy, funkcjonowania spółki. 

Restrukturyzacja szpitala nie jest łatwym tematem, ponieważ wiele oddziałów współpracuje ze 

sobą. Podjęta została decyzja o zawarciu umowy z firmą zewnętrzną, która pomoże nam 

wypracować kompromis i zrestrukturyzować szpital tak, aby zminimalizować koszty. Na walnym 

zgromadzeniu spółki wprowadzona jest uchwała o dalszym funkcjonowaniu spółki, tak aby drugi 

główny udziałowiec określił swoje intencje co do działalności spółki.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Michta poprosił o opinię Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Społecznych pozytywnie zaopiniowała informację.  

 

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 7) 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta przystąpił do punktu Informacja z działalności 

Wydziału Dróg za I-III kwartał 2022 r. – załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał o wykaszanie traw przy znakach ustawianych przy 

drogach powiatowych czy zostało to wykonane. Radny powiedział, że pobocza były wykoszone, 

natomiast przy znakach i przepustach już niekoniecznie.  

 

Wicestarosta Tomasz Wiciak powiedział, że koszenie zostało wykonane i poinformował, 

że przy następnym koszeniu wykonane zostaną dokładne objazdy.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Michta poprosił o opinię Komisji Obszarów Wiejskich, 

Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

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

 

Ad 8) 

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

punktu tj. Interpelację i zapytania radnych. 

 

Interpelacji i zapytań nie było.  

  

Ad 9) 

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

i sprawy różne. 

 

Wniosków i spraw różnych nie było.  

 

Ad 10) 

 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że do Starostwa Powiatowego  

w Namysłowie wpłynęły pisma z: 

− urzędu Skarbowego w Namysłowie dot. analizy oświadczeń majątkowych pracowników 

Starostwa i Radnych - załącznik nr 36 do protokołu,  

− Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp.z o.o. dot. odpowiedzi na informację publiczną 

Radnego Krzysztofa Szyndlarewicza - załącznik nr 37 do protokołu. 

− Pismo o rozpatrzenie ponownie skargi - załącznik nr 38 do protokołu. 

− Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. odpowiedzi na skargę Pana Z. - załącznik nr 39 do 

protokołu. 

− Uchwała Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie - załącznik nr 40 do protokołu. 

 

 

 

Następna sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 15 grudnia br.  

 

XLIV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1454. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Andrzej Michta 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

           Andrzej Michta 

 

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


