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PROTOKÓŁ NR IX/2015 
Z IX SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2015 R. 
DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 

 
 
 
Obrady IX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1300 

 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały dot. określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  
w 2015 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

b) warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez 
rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

c) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Ligocie Książęcej, 

d) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio  
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje 
kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, 

e) ustalania zasad przyznawania stypendiów za szczególne osiągnięcia edukacyjne 
uczniów, 

f) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków, 
g) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r. 

7. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I półrocze 2015 r. i informacja bieżąca. 
8. Sprawozdanie z sytuacji kryminalno – porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego 

za I półrocze 2015 r. 
9. Informacja nt. realizacji budżetu w I półroczu 2015 r. oraz informacja o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
11. Wnioski i sprawy różne. 
12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
13. Zakończenie sesji. 
 
Ad 1) 
 
 Otwarcia IX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Sławomir Gradzik. 
 Przywitał Zastępcę Burmistrza Namysłowa Artura Włodarczyka, Starostę 
Namysłowskiego Michała Ilnickiego, Wicestarostę Namysłowskiego Bartłomieja 
Stawiarskiego, radnych, Sekretarz Powiatu Alinę Białas, Skarbnik Powiatu Katarzynę 
Parzonkę, Komendanta Powiatowego Policji Zbigniewa Dychusa, I Zastępcę Komendanta 
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Powiatowego Policji Marka Florianowicza, Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia 
Krzysztofa Kuchczyńskiego, Główną Księgową Namysłowskiego Centrum Zdrowia Teresę 
Czuczwarę, dyrektorów szkół, kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, 
przedstawicieli organizacji politycznych, społecznych i zawodowych oraz pozostałe osoby 
przybyłe na sesję.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik na podstawie listy obecności, 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 15 
radnych). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych 
osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad 2)  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że zmian do porządku 
obrad nie ma, a następnie poddał go pod głosowanie. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad 3) 
 
 W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag, Przewodniczący Rady Powiatu 
poddał projekt protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego pod głosowanie. 
 
 Protokół z VIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. został 
przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad 4) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania  
do informacji Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami – załącznik nr 3 
do protokołu. 
 
 Pytań nie było, informacja została przyjęta przez radnych. 
 
Ad 5)  
 

Interpelacji i zapytań radnych nie było. 
 
Ad 6a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmiany dot. określenia zadań i wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 
realizację w 2015 r. dla Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia Spraw Społecznych Bezpieczeństwa  
i Porządku o przedstawienie opinii. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że niniejszy projekt uchwały 
został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 
jednogłośnie. 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie zmiany dot. określenia zadań i wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację w 2015 r. dla Powiatu Namysłowskiego została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer IX/68/2015 – załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad 6b) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, 
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty 
ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej – załącznik nr 6 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia Spraw Społecznych Bezpieczeństwa  
i Porządku o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że niniejszy projekt uchwały 
został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 
jednogłośnie. 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie warunków umorzenia w całości lub części, łącznie  
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od 
ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer IX/69/2015 – załącznik 
nr 7 do protokołu. 
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Ad 6c) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Ligocie Książęcej – załącznik nr 8 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia Spraw Społecznych Bezpieczeństwa  
i Porządku o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że niniejszy projekt uchwały 
został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 
jednogłośnie. 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ligocie Książęcej została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer IX/70/2015 – załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad 6d) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli 
pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji 
tych zajęć – załącznik nr 10 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia Spraw Społecznych Bezpieczeństwa  
i Porządku o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że niniejszy projekt uchwały 
został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 
jednogłośnie. 
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 Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla 
nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku 
realizacji tych zajęć została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer IX/71/2015 – 
załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad 6e) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie  ustalania zasad przyznawania stypendiów za szczególne osiągnięcia 
edukacyjne uczniów  – załącznik 12 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia Spraw Społecznych Bezpieczeństwa  
i Porządku o przedstawienie opinii. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że niniejszy projekt uchwały 
został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 
jednogłośnie. 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie  ustalania zasad przyznawania stypendiów za szczególne 
osiągnięcia edukacyjne uczniów została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
IX/72/2015 – załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad 6f) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków – załącznik 
14 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 
jednogłośnie. 

 



 6 

 Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków 
została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer IX/73/2015 – załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Ad 6g) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków  
w 2015 r. – załącznik 16 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o przedstawienie opinii. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 
jednogłośnie. 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2015 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer IX/74/2015 – 
załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad 7) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
informacji Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I półrocze 2015 r. i informacji bieżącej 
– załącznik 18 do protokołu. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, iż na posiedzeniu komisji podana została 
strata w wysokości – 1.100.000 zł. Zapytał czy Prezes Kuchczyński w dniu dzisiejszym 
potwierdza tą kwotę, czy została ona podana omyłkowo? 
 
 Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Krzysztof Kuchczyński potwierdził 
prawdziwość podanej kwoty. 
 
 Radny  Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie pytał o bilans za pierwsze 
półrocze, a o aktualną stratę po ośmiu miesiącach. 
 
 Główna Księgowa Namysłowskiego Centrum Zdrowia Teresa Czuczwara 
odpowiedziała, iż ostateczna strata na koniec sierpnia wynosi –1.176.000 zł., przy 
nadwykonaniach w wysokości 684.000 zł. oraz niewykonaniach ok. 400.000 zł. 
 
 Radny Szyndlarewicz powiedział, iż rozumie że kwota ta w poniedziałek na komisji 
nie była jeszcze znana? 
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 Pani Czuczwara odpowiedziała, że w poniedziałek podano jej kwotę –1.100.000 zł., 
jednak po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że nie uwzględniono kosztów amortyzacji  
i ostatecznie deficyt wynosi – 1.176.000 zł.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy niniejsza odpowiedź 
jest satysfakcjonująca. 
 
 Radny Szyndlarewicz odpowiedział, że tak, jednak na przyszłość ważne jest, aby rada 
otrzymywała aktualne informacje w powyższym zakresie. 
 

Główna Księgowa NCZ Teresa Czuczwara odpowiedziała, iż nie zawsze jest taka 
możliwość. W dniu wspomnianej komisji zamknięto księgi rachunkowe, a zgodnie z przyjętą 
polityką rachunkowości  do dnia 25 – 26 danego miesiąca robione są analizy. W tej sytuacji 
nie ma możliwości zweryfikowania ewentualnej pomyłki. 

Dalej pani Czuczwara przeszła do wyjaśniania przyczyn powstania tak dużego 
zadłużenia. W większości wynika ono ze wzrostu wynagrodzeń dla pracowników, nie 
zwróconych jeszcze kosztów nadwykonań oraz zmniejszenia bieżącego kontraktu z NFZ  
o 200 tys. zł. w porównaniu do 2014 r.  
 
  Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, iż procedury 
rachunkowe uniemożliwiają podawanie dokładnego stanu finansowego w wybranym dniu. 
Potrzeba czasu na zrealizowanie i domkniecie pewnych operacji i dopiero wtedy można 
uzyskać pełen obraz sytuacji. Dlatego też w sprawach bieżących należy wykazać się pewną 
dozą tolerancji  
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, iż zrozumiałby to, gdyby na komisjach 
uprzedzono o możliwości pewnych przekłamań liczbowych. Tam jednak przedstawiono 
informacje jako pewne. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że skoro budzi to takie 
poruszenie następnym razem podane zostaną konkretne daty, w których dana kwota 
obowiązuje, tak żeby nie było rozbieżności w słowie „bieżący”. 
  
 Radny Adam Maciąg powiedział, że na komisjach toczono szeroką dyskusję na temat 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia. W stosunku do roku ubiegłego wystąpiła duża strata, 
mimo to Prezes Kuchczyński nie opracował jeszcze strategii działania na najbliższe lata, co 
należało powiedzieć na głos, aby osoby z poza rady też o tym wiedziały. 
  
 Starosta Michał Ilnicki powiedział, że przecież na komisjach Prezes Kuchczyński 
wraz z główną księgową dokładnie wyjaśnili przyczyny zaistniałych problemów, dlatego 
ciągłe roztrząsanie tego tematu wskazuje bardziej na uprawianie polityki niż rzeczywiste 
zainteresowanie. Bardziej pomogłoby w tym momencie zwrócenie się z pismem do Ministra 
Zdrowia czy Ministra Finansów z prośbą o zmianę sposobu naliczania kontraktu, tak by 
robiono to w oparciu o pełne lata, a nie na przełomie danego roku, zmuszając tym samym 
szpitale do świadczenia nadwykonań. 
 Dalej Starosta Ilnicki powiedział, iż biorąc pod uwagę inne szpitale np. w Brzegu, 
który zadłużony jest na ponad 7 mln zł. właśnie zamyka swoje oddziały, kondycja finansowa 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia jest bardzo dobra i można mieć nadzieję na poprawę 
sytuacji do końca bieżącego roku. 
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 Prezes NCZ Krzysztof Kuchczyński powiedział, że zarzuca mu się brak 
przygotowanego programu naprawczego, jednak nie ma sensu sporządzanie go w momencie 
gdy tak wiele kluczowych wskaźników jest jeszcze nieznanych. W tej sytuacji strategią 
pewną byłaby likwidacja niektórych oddziałów, co pozwoli na wyjście z zadłużenia, jednak 
nie o to przecież wszystkim chodzi, tylko o wyprowadzenia szpitala na prostą z usługami 
jakie świadczy obecnie. 
 Pan Kuchczyński powiedział, że był na spotkaniu z dyrektorem szpitala w Brzegu,  
w związku ze złą kondycją placówki. Z 8 milionowego deficytu przeszło 4 mln zł. stanowią 
zadłużenia wymagalne, a część spraw jest już w sądzie. Dyrektor z Brzegu zapytał jakie 
usługi szpital namysłowski może przejąć, gdyż koniecznym jest likwidacja oddziałów, 
a rozmowy w tej sprawie toczą się do dnia dzisiejszego.  
 
 Radny Adam Maciąg powiedział, że w kwestii strategii spółka nie może sobie 
pozwolić na czekanie, gdyż zwłoka miesiąca lub dwóch skutecznie uniemożliwi 
wypracowanie lepszego wyniku finansowego na koniec roku. W kwestii wypowiedzi Starosty 
Ilnickiego pan Maciąg powiedział, że nie należy nikomu narzucać myślenia odnośnie tego 
jakie działania mają sens, a które nie. Jeśli chodzi o szpital to wytłumaczenie zawsze się 
znajdzie, jednak dla właściciela zawsze ważny będzie wynik i mówienie o tym wprost nie jest 
uprawianiem polityki, tylko faktem.  

 
Starosta Michał Ilnicki powiedział, że gdyby Prezes nie podjął decyzji o przyznaniu 

podwyżek pielęgniarkom wybuchłby strajk. Gdyby nie wykonał remontu dachu, groziłoby to 
katastrofą budowlaną. Poprzedni Starosta Julian Kruszyński przeczekał moment i nie 
dokonywał we wspomnianych kwestiach żadnych zmian, co miało swój skutek obecnie. 
Namysłowskie Centrum Zdrowia jest spółką prawa handlowego. W skład władz szpitala 
wchodzą wszystkie gminy Powiatu Namysłowskiego. Jeżeli szpital znajdzie się w trudnej 
sytuacji finansowej, wystąpi uzasadniony deficyt to obowiązkiem właścicieli jest udzielenie 
dofinansowania, co stanowiło główny cel zawiązywania spółki.  

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że pan starosta bardzo ładnie mówi  

o obowiązku finansowego wsparcia szpitala przez właścicieli. W nawiązaniu do tego pan 
Szyndlarewicz zapytał Prezesa Kuchczyńskiego, który za poprzedniej kadencji był 
Burmistrzem Gminy Namysłów i posiadał udziały NCZ, ile razy udzielił szpitalowi 
finansowego wsparcia. 

 
Prezes NCZ Krzysztof Kuchczyński odpowiedział, że wsparł placówkę w kwocie  

1,2 mln zł. na budowę sali operacyjnej i gabinetu kardiologicznego, 50 tys. zł. przekazał na 
zakup sprzętu medycznego oraz kilkakrotnie umarzał podatek dla szpitala.  

Pan Kuchczyński na poparcie tego, iż w szpitalu następują pozytywne zmiany 
wspomniał, iż z rozmowy z dyrektorem placówki w Brzegu wynika, iż tamtejsi lekarze za 
godzinę dyżuru dostają 90 zł., podczas gdy w NCZ, po przeprowadzonym przetargu stawka ta 
wynosi zaledwie 50 zł. przy średniej 80 zł.   
 
 Starosta Michał Ilnicki powiedział, że w latach kadencji 2006-2010, kiedy także 
zajmował urząd starosty, a burmistrzem był Krzysztof Kuchczyński gmina i powiat 
zainwestowały w szpital ok.11 mln zł. na wybudowanie bloku operacyjnego. Bez niego,  
placówka najpewniej zostałaby rozwiązana albo skończyłaby podobnie jak szpital w Brzegu, 
gdzie blok operacyjny nie został wybudowany.  
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Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia Spraw Społecznych Bezpieczeństwa  
i Porządku o przedstawienie opinii. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że niniejsza informacja została 
zaopiniowana pozytywnie, 7 głosami za oraz 2 głosami wstrzymującymi. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 

Masiowski powiedział, że niniejsza informacja została przez członków komisji wysłuchana, 
jednak nie podjęto głosowania w tej sprawie. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że informacja Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia za I półrocze 2015 r. i informacja bieżąca zostały przyjęte. 
 
Ad 8) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
sprawozdania z sytuacji kryminalno – porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego 
za I półrocze 2015 r. – załącznik 19 do protokołu, lub czy pan Komendant chciałaby coś 
dopowiedzieć. 
 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Marek Florianowicz powiedział,  
że w kwestii nastolatka, który został przewieziony do szpitala po zażyciu substancji 
odurzających na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych, dnia 8 grudnia ubiegłego roku 
komenda przesłała informację do Sądu Rejonowego. Zawierała ona m.in. rozmowy z 
nastolatkiem przeprowadzone przez funkcjonariuszy oraz szkolnego pedagoga. Na chwile 
obecną żadne postępowanie w tej sprawie nie jest prowadzone aczkolwiek czynności 
operacyjne w takich przypadkach trwają. Ciężko było wnieść oskarżenie względem 
kogokolwiek, gdyż policja nie dysponowała na to odpowiednimi argumentami prawnymi w 
związku ze zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii obowiązującymi od lipca 
2015 roku, incydent zaś miał miejsce 4 grudnia. 

 
Starosta Michał Ilnicki poprosił o zabranie głosu w tej sprawie Dyrektora Zespołu 

Szkół Mechanicznych Bartosza Medyka.    
 
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Bartosz Medyk powiedział, iż zdarzenie 

miało miejsce 4 grudnia 2014 r. Na długiej przewie w parku poza terenem szkoły. 
Poszkodowany myślał, że pali papierosa, którego otrzymał od kolegi, który twierdzi, że go 
znalazł. Chłopak nagle źle się poczuł, wezwano policję i pogotowie, jego stan był bardzo zły. 
Gdy odzyskał przytomność powiedział, że zdążył się tylko raz zaciągnąć. Jeśli chodzi o 
działania podjęte przesz szkołę, zostały one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi 
procedurami. Oprócz wezwania odpowiednich służb, wzięto udział w przesłuchaniu. 

Pan Medyk powiedział, że jego wiedza w zakresie dopalaczy stale się powiększa. 
Główny problem w ich zwalczaniu leży w nieustannej konieczności zmian zapisów 
prawnych, które bardzo szybko się przedawniają. Osobami, które sięgają po tego typu 
substancje są przeważnie uczniowie klas pierwszych. Dopalacze produkuje się najczęściej  
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w domach, dużo przepisów można znaleźć w internecie. Nawet niewielki kontakt młodego 
organizmu z tego typu substancjami może doprowadzić do szoku i konsekwencji doprowadzić 
do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu a nawet zgonu. 

Pan Medyk powiedział, że dopalacze stanowią problem ogólnopolski a wiedza 
uczniów na ich temat jest stale powiększana. Profilaktyka w szkole jest całoroczna. Pani 
pedagog razem z panią psycholog stale pracują nad zwiększaniem podopiecznych placówki  
w tym zakresie.  W przypadku gdy uczeń źle się czuje jest diagnozowany przez pielęgniarkę, 
która w razie potrzeby dzwoni po odpowiednie służby. W tamtym roku na teren szkoły 
wezwano pogotowie 5 razy.  
 
 Radny Adam Maciąg powiedział, że zgadza się z opinią dyrektora Medyka,  
że narkotyki to problem światowy, a instytucje muszą przed nimi bronić siebie i dzieci. 
Wspomniane zdarzenie  mogło być tragiczne w skutkach więc nie należy bać się mówić o tym 
głośno.  

Dalej pan Maciąg przedstawił w jaki sposób doszło do ujawnienia całej sprawy, 
zarzucając Nadkomisarzowi Florianowiczowi brak reakcji na to zdarzenie.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przypomniał zgromadzonym  
o obowiązku wyłączania telefonów ma czas trwania sesji. 
 
 Dyrektor ZSM Bartosz Medyk powiedział, że szkoła prowadzi ścisłą współpracę  
z policją oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Namysłowie. W celach 
szkoleniowych organizowane są różne wydarzenia dla uczniów i rodziców. Placówka stosuje 
także tzw. profilaktykę odstraszającą. Około 1,5 roku temu zaproszony został przewodnik  
z psem tropiącym, który miał pokazać uczniom, iż substancje takie jak narkotyki mogą być 
rzeczywiście w ten sposób wykrywane. Zorganizowano również spotkanie z policjantem, 
który przy pomocy walizki pełnej narkotyków edukował rodziców i uczniów jak one 
wyglądają oraz czym grozi ich spożywanie. Dla bezpieczeństwa zainstalowano w szkole 
specjalne karty i dzięki nim na teren placówki mogą dostać się tylko osoby do tego 
uprawnione. Ponadto w roku ubiegłym zamontowano płot oddzielający park od terenu 
placówki tworząc tzw. bezpieczna strefę, a uczniów uprasza aby w czasie przerwy nie 
opuszczali terenu szkoły. Dodatkowo codziennie podczas długiej przerwy policja patroluje 
okolice parku i szkoły.   
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że bardzo się cieszy,  
iż podjęto dyskusję na powyższy temat, gdyż tego typu rozmów nigdy nie jest za dużo,  
a następnie poprosił zgromadzonych aby nie traktowali tego zbyt osobiście,  
tj. w kategorii zarzutów pod czyimś adresem. Poruszanie niniejszego wątku ma służyć nam 
oraz dobru dzieci i to najpewniej troska, a nie szukanie winnych kierowało panem Adamem 
do drążenia sprawy.  
 
 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Marek Florianowicz odniósł się do 
wypowiedzi radnego Adama Maciąga i zaprzeczył zarzucanej mu bezczynności. Powiedział, 
że policja może działać tylko i wyłącznie w ramach przepisów prawa, nawet gdy te ulegają 
zmianie na niekorzyść sprawy. Wówczas funkcjonariusze mają związane ręce. Nie udało się 
zdobyć materiału porównawczego, ani ujawnić żadnej próbki, gdyż uległa ona spaleniu. 
Komenda złożyła więc jedynie zawiadomienie do Sądu Rejonowego w Kluczborku  
z informacją, iż wspomniany incydent miał miejsce. Z punktu widzenia prawa jest  
to właściwy organ do zbadania sprawy. Ponadto trwają czynności operacyjne, których dla 
dobra sprawy na dzień dzisiejszy nie można ujawnić. 
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Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia Spraw Społecznych Bezpieczeństwa  
i Porządku o przedstawienie opinii. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że powyższe sprawozdanie 
zostało zaopiniowane pozytywnie jednogłośnie. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poddał niniejsze sprawozdanie pod 

głosowanie. 
 
Sprawozdanie z sytuacji kryminalno – porządkowej na terenie powiatu 

namysłowskiego za I półrocze 2015 r. zostało zaopiniowane pozytywnie 13 głosami za oraz  
2 głosami wstrzymującymi. 

 
Ad 9) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poinformował radnych,  
że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała informacje o przebiegu 
wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 r. – załącznik nr 20 do protokołu 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji stałych  
o przedstawienie opinii na temat informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 
pierwsze półrocze 2015 roku – załącznik nr 21 do protokołu. 
  

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że niniejsza informacja została 
zaopiniowana pozytywnie, 6 głosami za oraz 3 głosami wstrzymującymi.  
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Artur 
Masiowski powiedział, że niniejsza informacja została zaopiniowana pozytywnie przy  
1 głosie wstrzymującym. 
 
 Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Jerzy Szubert powiedział,  że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższą informację.   

 
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że niniejsza informacja została przyjęta 

przez radnych. 
 
Ad 10) 
 
 Interpelacji i zapytań radnych nie było. 
 
Ad 11) 
 
 Starosta Namysłowski Michał Ilnicki powiedział, że w lipcu odbyły się uroczystości 
związane ze Świętem Policji. Po mszy świętej uczestnicy udali się na część oficjalną do 
Namysłowskiego Ośrodka Kultury, gdzie Komendanci Powiatowi Policji w Namysłowie  
i Opolu złożyli na ręce Starosty podziękowania oraz pamiątki, które zostały odebrane  
w imieniu całego Powiatu Namysłowskiego. Starosta Ilnicki powiedział, że ze swojej strony 
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obiecał, że na miarę możliwości powiat będzie kontynuował pomoc dla policji, ponieważ 
wiąże się to także ze zwiększaniem bezpieczeństwa jego mieszkańców. Dalej pan Ilnicki 
zwrócił się do I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji Marka Florianowicza prosząc go 
o przekazanie najlepszych życzeń dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników komendy. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik dołączył się do życzeń. 
 

* * * 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, iż skoro dzisiaj został dostarczony 
aktualny rachunek zysków i strat NCZ S.A. chciałby prosić o kserokopie tego dokumentu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił skserowanie dokumentu i 
przekazanie radnym. 
 
 Główna Księgowa NCZ Teresa Czuczwara powiedziała, że na dzień 31.08.2015 r. 
strata wynosi – 1.100.000 zł., a – 72 000 zł. stanowi amortyzacja. Idąc tym tokiem myślenia  
należy pamiętać, iż w miesiącu wrześniu pojawiły się już niezaksięgowane przychody. Dalej 
pani Czuczwara powiedziała, że sytuacja spółki jest podobna do tej sprzed roku,  
w którym  bilans wyniósł – 572 tys. zł. Teraz kwota ta jest zbliżona po dodaniu do niej 
kosztów zatrudnienia – 300.000 zł oraz remontów – 130.000 zł. 
 Na koniec pani Czuczwara zapewniła, iż przedstawiane przez nią dane liczbowe są 
podawane z dokładnością do jednej strzykawki, tak więc jest absolutnie przekonana co do ich 
prawdziwości. Ponadto podniesienie kapitału przez akcjonariusz NCZ przyczyniło się do 
znacznej poprawy sytuacji spółki, pozwalając jej na zachowanie płynności finansowej, bez 
żadnych zaległych zobowiązań wymagalnych. 

 
Przewodniczący Rady Sławomir Gradzik ponowił prośbę o wyłączanie telefonów 

podczas trwania sesji dodając, iż będzie wypraszał te osoby, które się nie dostosują. 
 
Starosta Michał Ilnicki powiedział, że w Radzie Nadzorczej Spółki NCZ zasiada 

bardzo konkretna osobowa tj. pan Mirosław Wójciak. Księgowość jest otwarta, także  
w każdej chwili można sprawdzić dane. Starosta powiedział, iż zakłada, że radny 
Szyndlarewicz tak wnikliwie interesuje się dokumentacją NCZ, ponieważ chce zorganizować 
dodatkowe fundusze dla szpitala i aby to zrobić potrzebuje znać dokładną sumę zadłużenia 
placówki. 
  

Radny Krzysztof Szyndlarewicz odpowiedział, że o jakichkolwiek dotacjach będzie 
można mówić wtedy gdy na stole pojawi się konkretny plan poprawy sytuacji szpitala,  
w przeciwnym razie może on stać się workiem bez dna.  

W nawiązaniu do słów pani Teresy Czuczwary, radny Szyndlarewicz powiedział,  
że jest bardzo zdziwiony faktem, iż można było w tej sytuacji zapomnieć o doliczeniu 
amortyzacji, która przecież jako koszt nie pojawiła się w tuż przed zamykaniem ksiąg.  

 
Wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat tego czy amortyzacja powinna być  

w tego typu sprawozdaniach ujmowana jako koszt.  
 

* * * 
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 Radny Artur Masiowski powiedział, iż był na sesji w Gminie Wilków, podczas której 
Wójt w imieniu swoim oraz Rady Gminy złożył podziękowania Zarządowi Powiatu  
i Staroście Namysłowskiemu za zrealizowanie w tym roku dwóch inwestycji  
w miejscowościach Jakubowice oraz Wilków.  

 
* * * 

 
 Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Bartosz Medyki zaprosił zebranych na 
wzięcie udziału w uroczystościach związanych z upamiętnieniem 50-lecia szkoły. Dnia  
2 października br. o godzinie 1100 odbędzie się msza święta, a po niej dalszy ciąg ceremonii  
w Namysłowskim Ośrodku Kultury. 
 
Ad 12) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił pismo Opolskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie wystąpienia pokontrolnego, z kontroli 
przeprowadzonej w Namysłowskim Centrum Zdrowia na Oddziale Urologii – załącznik nr 
22 do protokołu. 
 

* * * 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik odczytał informację Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnośnie zwiększenia dotacji o kwotę 60.000 zł. dla pana 
Grzegorza Kłys na pokrycie kosztów zadania pn. Miejsce, Zameczek Myśliwski Książąt 
Oleśnickich (XVI/XVII w.): restauracja pomieszczeń w południowej części budynku – 
kontynuacja – załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Ad 13) 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął IX posiedzenie 
Rady Powiatu Namysłowskiego dodając, że kolejna sesja odbędzie się 28 października 2015r. 
o godz. 1300. 
 
 
 
 IX Sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1400. 
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu 

         Sławomir Gradzik  

 Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                     Sławomir Gradzik 
 
 

Protokolant: Monika Duraj…………….. 


