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PROTOKÓŁ NR XLIII/2018 

Z XLIII SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 30 MAJA 2018 R. 

DUŻA SALA NARAD IM. MICHAŁA ILNICKIEGO STAROSTWA POWIATOWEGO  

(I PIĘTRO) 

 

 

* * * 

 

Obrady XLIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1302. 
 

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. Wykonanie budżetu za 2017 rok – absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podjęcie uchwał  

w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego za 2017 rok, 

b) absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu  

za rok 2017. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2018 r. dla 

Powiatu Namysłowskiego, 

b) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego  

w Pokoju, 

c) zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 

28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2018-2025, 

d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerczów, 

e) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku. 

8. Sprawozdanie Zarządu Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. z działalności spółki za 

rok 2017 r., kształtowanie polityki Spółki na 2018 rok.  

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi za rok 2017. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

11. Wnioski i sprawy różne. 

12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

13. Zakończenie sesji. 

 

Ad 1) 

 

Otwarcia XLIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

Powiatu Piotr Lechowicz. Przywitał Posła na Sejm RP Bartłomieja Stawiarskiego, Starostę 

Namysłowskiego Andrzeja Michtę, Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, Sekretarz Powiatu 

Alinę Białas, Radcę Prawnego Wojciecha Kucyperę, Prezesa Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia Krzysztofa Kuchczyńskiego, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Namysłowie Bożenę Korczowską – Kułakowską, Dyrektor Domu 
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Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej, Dyrektora Domu Dziecka Macieja Jańskiego, 

przedstawicieli służb: Komendy Powiatowej Policji Józefa Chudobę, Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie Adriana Wilczyńskiego, Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy Zbigniewa Juzaka, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, 

naczelników wydziałów, pracowników Starostwa Powiatowego i pozostałe osoby przybyłe na 

sesję. 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz na podstawie listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 16 

radnych). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych 

osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad 2) 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta zawnioskował o włączenie do porządku obrad 

nowego projektu uchwały w sprawie opinii o łączeniu powiatów w podziale województwa na 

okręgi wyborcze. Wyjaśnił, że uchwala ta miała zostać poddana pod obrady sesji w przyszłym 

miesiącu, lecz ze względu na to iż, posiedzenie sejmiku województwa opolskiego odbędzie się 

19 czerwca i wypadałoby tą uchwałę podjąć na dzisiejszej sesji. Powiedział, że projekt uchwały 

nie posiada opinii Komisji, a następnie zaproponował, aby po absolutorium zrobić przerwę by 

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych mogła zaopiniować wyżej 

wymieniony projekt uchwały. Starosta wyjaśnił, że projekt uchwały mówi o tym, że 3 powiaty: 

kluczborski, namysłowski i oleski mają o 1 mandat mniej do sejmiku województwa opolskiego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są inne propozycje zmian 

do porządku obrad. Uwag nie było.  

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekt uchwały  

w sprawie opinii o łączeniu powiatów w podziale województwa na okręgi wyborcze oznaczyć 

jako p. 7f, a następnie poddał pod głosowanie wprowadzenie powyższego projektu uchwały 

pod głosowanie.    

 

  

Porządek XLIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty przez radnych 

jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco. 

 

Ad 3) 

 

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. Wykonanie budżetu za 2017 rok – absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podjęcie uchwał  

w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego za 2017 rok, 

b) absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu  

za rok 2017. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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a) określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2018 r. dla 

Powiatu Namysłowskiego, 

b) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego  

w Pokoju, 

c) zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 

28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2018-2025, 

d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerczów, 

e) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku, 

f) opinii o łączeniu powiatów w podziale województwa na okręgi wyborcze. 

8. Sprawozdanie Zarządu Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. z działalności spółki za 

rok 2017 r., kształtowanie polityki Spółki na 2018 rok.  

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi za rok 2017. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

11. Wnioski i sprawy różne. 

12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

13. Zakończenie sesji. 

 

Radny Adam Maciąg opuścił salę narad. Stan radnych 15.  

 

Ad 3) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że projekt protokołu  

z XLII sesji Rady Powiatu radni otrzymali, dodając, że do projektu protokołu nie wpłynęły 

żadne uwagi na piśmie. W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał 

projekt protokołu pod głosowanie.  

 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XLII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 25 kwietnia 2018 r.   

 

Ad 4) 

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że radni otrzymali informacje 

Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami – załącznik nr 3 do protokołu. 

Poprosił o zadawanie pytań.  

Pytań nie było. 

 

Radni przyjęli powyższe informacje.  

 

Ad 5) 

 

Interpelacji i zapytań radnych nie było.  

 

 Radny Adam Maciąg wrócił na salę narad. Stan radnych 16.  

 

Ad 6) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz przedstawił procedurę udzielania 

absolutorium, a następnie zapytał, czy są pytania. 
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 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Powiatu 

Katarzynę Parzonkę o przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. 

 

 Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka przedstawiła uchwałę nr 154/2018 z dnia  

25 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. – załącznik nr 4 do protokołu.  

 Powiedziała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu Powiatu Namysłowskiego z wykonania budżetu za 

2017 rok. Następnie odniosła się do uzasadnienia w/w uchwały i powiedziała, że Skład 

Orzekający RIO w Opolu nie stwierdził rozbieżności analizując dane zawarte w przedłożonym 

sprawozdaniu przez Zarząd Powiatu oraz porównując dane wynikające z uchwały budżetowej, 

wraz ze wszystkimi zmianami, które były podejmowane w ciągu roku oraz innymi 

sprawozdaniami budżetowymi składanymi przez Zarząd Powiatu. Pani Parzonka powiedziała, 

że sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu spełnia wymóg określony w art. 267 ust. 1 

ustawy finansach publicznych, tj. zostało opracowane w szczegółowości nie mniejszej niż  

w uchwale budżetowej. Dodała, że najistotniejsze stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu to to, 

że skład Orzekający stwierdza, iż przedstawione w sprawozdaniu dochody bieżące oraz 

wydatki bieżące spełniają relację, o której mowa w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Jerzego 

Szuberta o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok – załącznik 

nr 5 do protokołu. 

 

Przewodniczący Jerzy Szubert powiedział, że w/w projekt uchwały został przez 

Komisję zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poprosił o opinię Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika. 

 

Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna:  

8 głosów za, przy 1 głosie przeciwnym oraz 1 głosie wstrzymującym.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poprosił o opinię Przewodniczącego 

Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Wojciecha Próchnickiego. 

 

Przewodniczący Wojciech Próchnicki powiedział, że w/w projekt uchwały, większością 

głosów, został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zadawanie pytań.  

 

 

W związku z tym, że pytań nie było. Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 

 

 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 

oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok została podjęta pozytywnie: 13 głosów za 
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przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się. Uchwale nadano numer 

XLIII/311/2018 – załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o przedstawienie uchwały Nr 33/4/2018 Komisji Rewizyjnej Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu powiatu za 

2017 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Półrolniczak powiedział, że Komisja 

Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu za 2017 rok,  

a następnie odczytał uchwałę Nr 33/4/2018 Komisji Rewizyjnej Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu powiatu za 2017 rok i wniosku 

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Namysłowskiego wraz z załącznikami – 

załącznik nr 7 do protokołu.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zadawanie pytań.  

 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie uchwały Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 maja 2018 r.  

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium za 2017 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Półrolniczak odczytał uchwałę  

nr 216/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia  

28 maja 2018 r. nt opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za  

2017 rok – załącznik nr 8 do protokołu. Powiedział, że Skład Orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Namysłowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2017 

rok. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poprosił o zadawanie pytań.  

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania 

budżetu powiatu za 2017 rok – załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania 

budżetu powiatu za 2017 rok została podjęta 12 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 3 

głosach wstrzymujących. Uchwale nadano jej numer XLIII/312/2018 – załącznik nr 10 do 

protokołu.  

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta podziękował Radzie Powiatu za udzielenie 

absolutorium. Podziękował również pracownikom, a szczególne podziękował Pani Skarbnik 

Katarzynie Parzonce, całemu Wydziałowi Finansowemu oraz członkom Zarządu Powiatu.    

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz dołączył się do złożonych gratulacji  

i życzeń. Następie ogłosił 5 minut przerwy, aby odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, 

Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.  

 

 Po przerwie na sale narad nie wrócił radny Cezary Zając. Stan radnych 15.  
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 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że w momencie, kiedy 

radni otrzymywali dokumenty na posiedzenie Rady Powiatu zmieniła się podstawa prawna 

dotycząca ustawy o samorządzie powiatowym, dlatego też w podjętych uchwałach zostanie ona 

uaktualniona.     

 

Ad 7a) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  

w 2018 r. dla Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 11 do protokołu.  

 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Stanisława Wojtasika o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest 

pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poprosił Przewodniczącego Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Wojciecha Próchnickiego o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 

realizację w 2018 r. dla Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej 

numer XLIII/313/2018 – załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad 7b) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Pokoju – załącznik nr 13 do protokołu. 

  

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Wojciecha Próchnickiego o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 

XLIII/314/2018 – załącznik nr 14 do protokołu. 
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Ad 7c) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/2017 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2025 – załącznik nr 15 do protokołu.  

 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Wojciecha Próchnickiego o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/2017 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2025 została podjęta jednogłośnie  

i nadano jej numer XLIII/315/2018 – załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad 7d) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerczów – załącznik nr 17 do 

protokołu.  

 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Wojciecha Próchnickiego o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerczów została 

podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XLIII/315/2018 – załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad 7e) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do projektu 

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

w 2018 roku – załącznik nr 19 do protokołu. Dodał, że radni dodatkowo otrzymali w dniu 

dzisiejszym załączniki do projektu uchwały.  

 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
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Wojciecha Próchnickiego o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2018 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XLIII/317/2018 – 

załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad 7f) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że projekt uchwały  

w sprawie opinii o łączeniu powiatów w podziale województwa na okręgi wyborcze – 

załącznik nr 21 do protokołu, był tematem obrad na dzisiejszym posiedzeniu Komisji 

Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. Zapytał, czy radni mają pytania do 

powyższego projektu uchwały.  

 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Stanisława Wojtasika o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest 

pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie opinii o łączeniu powiatów w podziale województwa na okręgi 

wyborcze została podjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i nadano jej numer 

XLIII/318/2018 – załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad 8) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że sprawozdanie 

Zarządu Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. z działalności spółki za rok 2017 r., 

kształtowanie polityki Spółki na 2018 rok – załącznik nr 23 do protokołu, było omawiane 

na dwóch posiedzeniach Komisji a za chwile odbędzie się prezentacja w powyższym temacie.  

 

 Dyrektor Namysłowskiego Centrum Zdrowia i jednocześnie radny Artur Masiowski 

przedstawił i omówił sytuacje Namysłowskiego Centrum Zdrowia w liczbach na przełomie 

lat 2015-2017 w formie prezentacji multimedialnej.  

 Prezentacja multimedialna obejmowała następujące kwestie: 

− przychody za 2017 rok, 

− porównanie przychodów w latach 2015/2016/2017, 

− koszty działalności w 2017 roku, 

− porównanie kosztów w latach 2015/2016/2017, 

− wynik finansowy w 2017 roku, 

− porównanie wyniku finansowego w latach 2015/2016/2017, 
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− wynik na działalności w roku 2017, 

− porównanie wyniku na działalności 2015/2016/2017, 

− koszt leczonego, 

− koszt osobodnia, 

− plany dotyczące działalności medycznej, 

− plany i zamierzenia inwestycyjno – remontowe, 

− namysłowski Szpital w liczbach w 2017 roku, 

− zdjęcia z realizacji projektu pn. „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego 

parku przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie”. 

 

Radny Jerzy Szubert zapytał czy władze Namysłowskiego Centrum Zdrowia myślały  

o fotowoltaice.  

 

 Radny Artur Masiowski powiedział, że tak. W tym zakresie był nawet przygotowywany 

projekt, ale nie udało się znaleźć programu, z którego można by było dofinansować 

fotowoltaikę.   

 

 Radny Adam Maciąg zapytał czy władze szpitala przeanalizowały kwestie budowy 

własnej centralnej sterylizacji lub zlecenia usług na zewnątrz. 

 

Radny Artur Masiowski powiedział, że na chwile obecną jest podpisana wstępna umowa 

z zewnętrzna sterylizacją. Szpital zakupił jeden nowy autoklaw i będzie czynił starania, aby 

kupić kolejne urządzenie i szpital idzie w kierunku takim, aby szpital posiadał swoją 

sterylizatornię. Powiedział, że coraz więcej szpitali stara się mieć swoje laboratoria, a nawet 

transport medyczny.  

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta w imieniu głównego udziałowca spółki – Powiatu 

Namysłowskiego podziękował Prezesowi i Dyrektorowi szpitala oraz całemu personelowi 

medycznemu za dodatni wynik finansowy.  

 

Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Krzysztof Kuchczyński w imieniu 

Zarządu Spółki podziękował za wspieranie działań włodarzy szpitala, podziękowania złożył 

pracownikom Starostwa Powiatowego za zaangażowanie przy realizacji projektów unijnych. 

Podziękował również akcjonariuszom szpitala i wszystkim pracownikom Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia S.A. za zaangażowanie.  

 

Radny Adam Maciąg zapytał czy w tym roku szpital skłania się na wykonanie większej 

ilości nadwykonań niż w roku poprzednim. 

 

Radny Artur Masiowski powiedział, że szpital będzie się starał wykonać 105 % 

przyznanego kontraktu z NFZ ale jak będzie dokładnie to się dopiero okaże.  

 

Radny Jerzy Szubert zapytał, czy prawdą jest, że pogotowie ratunkowe ma być 

państwową instytucją.  

 

Radny Artur Masiowski powiedział, że jest projekt ustawy o państwowym ratownictwie 

z założeniami, że będzie to instytucja państwowa, która ma się znajdować przy szpitalu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz dołączył się do złożonych gratulacji, 

życząc, aby w kolejnych latach również szpital miał wynik finansowy na plusie.  Następnie 
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poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Stanisława Wojtasika o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest 

pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poprosił Przewodniczącego Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Wojciecha Próchnickiego o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie powyższe sprawozdanie.  

 

Sprawozdanie Zarządu Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. z działalności 

spółki za rok 2017 r., kształtowanie polityki Spółki na 2018 rok zostało przez radnych 

przyjęte jednogłośnie.  

 

Ad 9) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do 

sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi za rok 2017 – załącznik nr 24 do protokołu.  

  

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Stanisława Wojtasika o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest 

pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie powyższe sprawozdanie.  

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi za rok 2017 zostało przez radnych przyjęte jednogłośnie.  

 

Ad 10) 

 

 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.  

 

Ad 11) 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że dnia 27 maja br. był dzień 

Samorządowca i z tej okazji wszystkim samorządowcom złożył życzenia. Zaprosił na  

21 września br. na spotkanie które odbędzie się w „Jakubusie” w Jakubowicach z okazji Dnia 

Samorządowca. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz złożył życzenia z okazji Dnia 

Samorządowca od wszystkich radnych dla pracowników Starostwa, dla kierowników jednostek 

podległych i ich pracowników.  
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Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że w dniu dzisiejszym pracownicy 

Starostwa Powiatowego zostali uhonorowani nagrodami.  

 

Radny Marcin Piekarek zapytał czy przyszła decyzja Ministerstwa w sprawie subwencji 

oświatowej, ponieważ na jednej z Komisji pytał o podwyżki dla pracowników i otrzymał 

odpowiedź, że są one uzależnione od decyzji Ministerstwa w sprawie subwencji.  

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że czekamy na decyzję  

z Ministerstwa, przypominając jednocześnie, że w dniu 7 czerwca br. odbędzie się I rozprawa 

w Sadzie Administracyjnym i jeżeli decyzja nie będzie korzystna dla Powiatu to swoich praw 

będziemy dochodzić Sądzie, dodając, że takie sprawy ciągną się latami.   

 

Radny Marcin Piekarek w imieniu Zarządu Przyjaznego Samorządu zaprosił na festyn 

rodzinny, który odbędzie się 31 maja br. pod Grzybkiem na ul. Reymonta. Mimo, ze służby 

Burmistrza Namysłowa zagradzają w tej chwili wejście pod Grzybek, ze względu na zły stan 

techniczny to impreza i tak się odbędzie.  

 

Ad 12) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz przypomniał, że w dniu 10 czerwca br. 

o godzinie 1100 odbędzie się 10 – lecie Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poinformował, że w dniu 16 czerwca br. 

o godzinie 900 na kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej Nr 4 odbędzie się 

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Domu Dziecka. Dodał, że jeżeli ktoś chciałby 

ufundować jakąś nagrodę dla dzieci biorących udział w Turnieju to jest taka możliwość.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poinformował, że Starosta Namysłowski 

i Wójt Gminy Wilków zapraszają na warsztaty hiropterologiczne organizowane w ramach 

projektu pn. „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej”. 

Odbędą się dwa spotkania, pierwsze w dniu 12 czerwca br. o godzinie 1430 w Starostwie 

Powiatowym w Namysłowie, a drugie odbędzie się dnia 13 czerwca br. o godzinie 1800  

w Nadleśnictwie Namysłów – załącznik nr 25 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz przedstawił radnym następujące informacje: 

− protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Inwestycji, Zamówień 

Publicznych i Mienia Powiatu – załącznik nr 26 do protokołu, 

− protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Dróg – załącznik nr 

27 do protokołu, 

− pismo Marszałka Województwa Opolskiego dotyczące podziału województwa opolskiego 

na okręgi wyborcze do sejmiku województwa opolskiego – załącznik nr 28 do protokołu, 

− następna sesja odbędzie się 20 czerwca br. w związku z czym komisje przedsesyjne odbędą 

się tydzień szybciej niż zwykle.  

  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

zamknął XLIII posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 
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XLIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1425. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Piotr Lechowicz 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

         Piotr Lechowicz 

 

 

 

Protokolant: Monika Duraj………………… 

 

 

 


