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PROTOKÓŁ NR X/2015 
Z IX SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2015 R. 
DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 

 
 
 

*** 
Obrady X 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) opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu 
strzeżonym wyznaczonym przez Starostę, 

b) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r., 
c) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów wydatków. 

7. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III kwartały 2015. 
8. Ocena sytuacji kryminalno – porządkowej na terenie Powiatu Namysłowskiego za III 

kwartały 2015 r. 
9. Informacja nt. przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego i wyniki naboru 

do szkół Powiatu Namysłowskiego w roku szkolnym 2015/2016. 
10. Informacja z działalności Wydziału Dróg w I - III kwartale 2015 r. oraz ocena stanu 

obiektów mostowych i przepustów. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i sprawy różne. 
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
14. Zakończenie sesji. 
 
 
Ad 1) 
 

Otwarcia X sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Sławomir Gradzik. 
 Przywitał Wicestarostę Namysłowskiego Bartłomieja Stawiarskiego, radnych, 
Sekretarz Powiatu Alinę Białas, Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Sylwestra Zabielnego, Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej 
Krzysztofa Gacka, Nadkomisarza Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie Marka 
Florianowicza, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniewa Juzaka, Prezesa NCZ 
Krzysztofa Kuchczyńskiego, Główną Księgową NCZ Teresę Czuczwarę, a także 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. 
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 Sekretarz Powiatu Alina Białas poinformowała zgromadzonych o stanie zdrowia 
Starosty Namysłowskiego. Powiedziała, że Pan Ilnicki jest po operacji i w tym tygodniu 
wychodzi ze szpitala do domu, dodając, że prosił aby pozdrowić radnych i pozostałe osoby 
uczestniczące w sesji, co uczyniła. 
 
Ad 2) 
  

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zaproponował, aby zmiany do 
porządku obrad dotyczyły zmian w  treści uchwał oznaczonych jako 6b oraz 6c. Kolejna 
zmiana dotyczy wprowadzenia nowego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Powiatu Namysłowskiego do uczestnictwa w projekcie „E-usługi cyfrowych 
zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” oznakowany jako punkt 
6d. 

 
 W związku z tym, że innych propozycji do zmian porządku obrad nie było, 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał go pod głosowanie. 
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco: 
 

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) opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu 
strzeżonym wyznaczonym przez Starostę, 

b) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r., 
c) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów wydatków, 
d) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Namysłowskiego do uczestnictwa  

w projekcie „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 
województwa opolskiego”. 

7. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III kwartały 2015. 
8. Ocena sytuacji kryminalno – porządkowej na terenie Powiatu Namysłowskiego za  

III kwartały 2015 r. 
9. Informacja nt. przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego i wyniki naboru 

do szkół Powiatu Namysłowskiego w roku szkolnym 2015/2016. 
10. Informacja z działalności Wydziału Dróg w I - III kwartale 2015 r. oraz ocena stanu 

obiektów mostowych i przepustów. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i sprawy różne. 
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
14. Zakończenie sesji. 
 
Ad 3) 

 
W związku z tym, że do momentu rozpoczęcia sesji nie wniesiono do protokołu 

żadnych uwag, Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt protokołu z IX sesji Rady 
Powiatu Namysłowskiego pod głosowanie. 
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 Protokół z IX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 23 września 2015 r. został 
przyjęty 14 głosami za i 1 głosem wstrzymującym. 
 
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) 
 
 Radny Roman Letki zapytał o remont drogi powiatowej w miejscowości Domaradz 
oraz przebudowy skrzyżowania w miejscowości Zawiść. Następnie Pan Letki poprosił  
o formalną odpowiedź na wysłane przez niego pismo w sprawie remontu jezdni 1348 DP na 
odcinku Pokój – Karłowice na długości 100 m.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, by omówić tą sprawę w punkcie  
10 porządku obrad. 
 
 Wicestarosta Bartłomiej Stawiarski powiedział, że roboty drogowe 
w miejscowościach Domaradz i Zawiść były już przedmiotem dyskusji posiedzenia Zarządu 
Powiatu, tak więc Pan Letki na pewno otrzyma pisemną odpowiedź w tej sprawie. Kwestia  
remontu jezdni 1348 DP na odcinku Pokój – Karłowice zostanie poruszona w informacji  
o działalności Wydziału Dróg – pkt. 10 porządku obrad. 
 
 Innych interpelacji i zapytań radnych nie było. 
 
Ad 6a) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmiany opłat i kosztów związanych z usuwaniem  
i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę – 
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. 
 

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 zmiany opłat i kosztów związanych z usuwaniem  
i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę 
została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer X/75/2015 – załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad 6b) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r. –
załącznik nr 6 do protokołu, jednocześnie przypominając o wprowadzonych zmianach  
w treści uchwały. 

 
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 pierwotny projekt uchwały – załącznik nr 7 do protokołu, został 
zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały wraz ze zmianami pod 

głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  
w 2015 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer X/76/2015 – załącznik nr 8  
do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił zgromadzonych o wyłączenie telefonów 
komórkowych na czas trwania sesji. 
 
 Radny Jerzy Szubert opuścił salę narad. Stan radnych 14.  
 
Ad 6c) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania projektu 
uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków – 
załącznik nr 9 do protokołu, jednocześnie przypominając o wprowadzonych zmianach  
w treści uchwały. 
 

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 pierwotny projekt uchwały – załącznik nr 10 do protokołu, został 
zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. 
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Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały wraz ze zmianami pod 
głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer X/77/2015 – załącznik nr 11 do 
protokołu. 
 
Ad 6d) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Namysłowskiego do 
uczestnictwa w projekcie „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 
województwa opolskiego” – załącznik nr 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. 

 
Radny Jerzy Szubert wrócił na salę obrad. Stan radnych 15. 
 
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 wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Namysłowskiego 

do uczestnictwa w projekcie „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych  
i kartograficznych województwa opolskiego” została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer X/78/2015 – załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad 7) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania  
do informacji Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III kwartały 2015 – załącznik nr 14 
do protokołu. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz przypomniał, że na Komisji mówił już, iż trudno 

opiniować materiał, jeżeli na koniec III kwartału szpital zanotował stratę na poziomie  
1.416.592,82 zł. Nasuwa to wniosek, iż Prezes spółki tak naprawdę nie ma pojęcia co się  
w niej dzieje. W związku z powyższym radny Szyndlarewicz powiedział, że zarzuca Panu 
Prezesowi nieudolność i jednocześnie dziwi go brak reakcji w tej sprawie ze strony Zarządu 
Powiatu, ponieważ sytuacja z miesiąca na miesiąc jest coraz gorsza. Dalej pan Szyndlarewicz 
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zadał pytanie odnośnie tego co zrobią władze, gdy strata przekroczy 2 miliony zł. i czy Zarząd 
Powiatu zdaje sobie sprawę z konsekwencji takiego obrotu sprawy.    

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poprosił o zadanie konkretnego 

pytania. 
 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, czy to prawda, że Pan Andrzej Galla 

zatrudniony jest w szpitalu w charakterze informatyka. 
 
Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Krzysztof Kuchczyński potwierdził, 

dodając że jest to spowodowane odejściem z pracy Pana Kamila Dybizbańskiego, który 
wcześniej również pełnił tę funkcję. Dalej Pan Kuchczyński powiedział, że nie może siedzieć 
spokojnie, gdy ktoś mówi, że sytuacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. jest tragiczna. 
Spółka nie jest dłużna nikomu żadnych pieniędzy, a zobowiązania wymagalne są regulowane 
terminowo.  
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz podziękował Prezesowi Kuchczyńskiemu za to,  
iż potwierdził, że pan Galla jest zatrudniony w NCZ SA. Dalej zapytał czy pan Prezes jest 
świadomy tego, iż doszło tym samym do złamania przepisów co najmniej 3 ustaw, które 
wyraźnie mówią, że Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może być zatrudniony w spółce,  
z udziałami samorządu, w radzie której zasiada. Jest to równoznaczne z wygaśnięciem jego 
mandatu. Na potwierdzenie swoich słów Pan Szyndlarewicz przytoczył odpowiednie przepisy 
prawa, a następnie powiedział, że w tej sytuacji zła kondycja placówki nie powinna nikogo 
dziwić, skoro jest ona tak prowadzona i nadzorowana. Dodał, że władzom szpitala zależy 
bardziej na szerzeniu prywaty, niż ratowaniu spółki.  
  
 Prezes Krzysztof Kuchczyński odpowiedział, iż pan Galla jest przyjęty  na ½ etatu.  
Wiedząc, że zajmuje on również stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przed 
podjęciem decyzji o jego zatrudnieniu przeprowadzono odpowiednią konsultację prawną. Pan 
Kuchczyński zaprzeczył jakoby Pan Galla otrzymał tą posadę ze względu na znajomości. Pan 
Galla posiada niezbędną wiedzę praktyczną i merytoryczną, którą nabył podczas 
wcześniejszej pracy w szpitalu i tym kierowały się władze szpitala proponując mu stanowisko 
informatyka. Prezes Kuchczyński powiedział, iż nie wie skąd Radny Szyndlarewicz 
dysponuje takimi informacjami, być może sam próbuje robić z siebie prawnika. Władze 
szpitala nie odważyły się samodzielnie podjąć decyzji, dlatego też skorzystały ze 
specjalistycznej porady by mieć pewność, że postępują zgodnie z literą prawa. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że to tylko potwierdza jego wcześniejsze 
słowa. Dodał, że nie sięgał po żadne porady prawne, tylko do przepisów, z których jasno 
wynika, to czego dowodził wyżej. Następnie zostały przytoczone przemawiające za tym 
paragrafy m.in. z ustawy o Gospodarce Komunalnej  art. 10 a, ust 5. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że od tego typu 
interpretacji jest radca prawny, a takie przepychanki słowne nie wnoszą nic nowego do 
dyskusji. Poinformował radnego Szyndlarewicza, że jeżeli uważa, iż zostało złamane prawo  
powinien powiadomić o tym odpowiednie organy. Następnie Przewodniczący poprosił radcę 
prawnego o krótkie spuentowanie tego, co zostało do tej pory powiedziane w tej sprawie. 
 
 Radca Prawny Aleksandra Kruczkowska powiedziała, że nie może się zgodzić  
z wypowiedzią radnego Szyndlarewicza, ponieważ w cytowanej wcześniej Ustawie  
o Gospodarce Komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku, art. 387 § 1 wyraźnie napisano, iż 
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członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony  
w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem 
rady nadzorczej. Dalej § 2  mówi o tym, iż przepis § 1 stosuje się również do innych osób, 
które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi. Jak widać żaden  
z paragrafów nie dotyczy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto Namysłowskie 
Centrum Zdrowia SA nie jest spółką komunalną, a spółką prawa handlowego toteż 
przytoczona podstawa prawna jest tu  nieodpowiednia.  
 
 Sekretarz Powiatu Alina Białas dodała, iż zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych 
wyżej wymienione spółki stanowią odrębne byty, toteż nie można stosować do nich tych 
samych przepisów prawa. 
  
 Radny Artur Masiowski powiedział, że kwestia NCZ S.A. w Namysłowie jest 
poruszana już od długiego czasu. Rządziło nim już kilka koalicji, jednak wszystkie miały na 
celu jedną rzecz, czyli utrzymanie szpitala. Nie jest żadną tajemnicą stwierdzenie, iż jeśli 
chcemy mówić o pełno-profilowym szpitalu to musimy znaleźć sposób na jego odpowiednie 
finansowanie. Przez ostatnie III kwartały wyklarował się pewien obraz, który rzeczywiście 
pokazuje nam niepokojące trendy w służbie zdrowia. Najlepiej będzie można wszystko 
zobaczyć w marcu, po rocznym zamknięciu budżetu. Na pewno spółka na koniec roku będzie 
miała stratę i teraz trzeba się zastanowić w jaki sposób ją pokryć. Kolejną rzeczą którą trzeba 
będzie ustalić to liczba oddziałów i to czy będziemy chcieć, mieć pełno-profilowy szpital, czy 
ograniczymy wachlarz świadczeń, patrząc na doświadczenia innych szpitali  
m.in. w Brzegu, Oleśnicy, Sycowie, Prudniku, których zadłużenie sięga obecnie kilku 
milionów. Radny Masiowski zaapelował do zebranych by nie podejmować na sesji analiz 
odnośnie tego kto ma prawo pracować w szpitalu, ponieważ to należy do kompetencji 
Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Ważniejszym jest skupienie uwagi na polepszeniu kondycji 
spółki i zadecydowaniu czy ma ona zachować swoją obecną formę, czy ulec pewnym 
przekształceniom, dlatego też potrzebne jest również zachowanie wokół szpitala spokoju, 
zarówno tego wewnętrznego jak i zewnętrznego. 
 
 Radny Marcin Piekarek powiedział, że w związku z pogłębiająca się stratą 
generowaną przez Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. poprosił Prezesa Kuchczyńskiego o 
przedstawienie dowodów na to, że jednak w spółce nie dzieje się tak źle, jak o tym mówią, w 
celu uspokojenia zebranych i przekazania tych informacji mieszkańcom.  
 
 Prezes NCZ S.A. Krzysztof Kuchczyński powiedział, że na komisjach wielokrotnie 
była mowa o kwocie 873 tys. zł. wypracowanej z tytułu nadwykonań. Jeżeli te pieniądze 
wpłyną do budżetu szpitala wówczas jego sytuacja znacznie się poprawi, a w najbliższym 
czasie powinny zakończyć się wszystkie procedury prawne z tym związane. Prezes dodał, że 
niedługo zakończy się proces w wyniku, którego spółka najprawdopodobniej otrzyma kwotę 
ok. 100 tys. zł. 
 Dalej Prezes Kuchczyński poruszył problem nierentownych oddziałów takich jak 
Odział Dziecięcy, którego miesięczny koszt utrzymania wynosi ok. 89. tys., jednak w wyniku 
braku małych pacjentów refundacja z NFZ wynosiła tylko 28 tys. w miesiącu wrześniu br. 
Brak dzieci w szpitalu powinien być powodem do radości, jednakże patrząc z perspektywy 
ekonomicznej jest to problem. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Prezes NCZ mówił na komisji,  
iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki spotyka się by omówić sytuację szpitala. Pan 
Szyndlarewicz wykonał telefon do jednego z członków Rady Nadzorczej w celu 
potwierdzenia tego faktu i okazało się, że takiego tematu nie przewiduje porządek obrad. Pan 
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Szyndlarewicz zapytał czy tak ważna sprawa omawiana będzie w sprawach różnych  
i Rada Nadzorcza nie będzie do tego przygotowana? 
 
 Prezes Kuczyński odpowiedział, że Zarząd jest na bieżąco informowany o kondycji 
szpitala. Co miesiąc główna Księgowa NCZ Teresa Czuczwara przekazuje do wiadomości 
kluczowe dokumenty finansowe, tak więc wzajemny kontakt jest podtrzymywany. Nie ma 
obaw, iż członkowie Zarządu nie będą przygotowani do omawiania wspomnianego tematu, 
gdyż są oni regularnie zaopatrywani w niezbędną do tego wiedzę. 
 
 Radny Szyndlarewicz powiedział, iż rozumie, że wnioski w tej sprawie będzie 
wyciągał zatrudniony w NCZ Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Galla? 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że cieszy go tak 
burzliwa dyskusja na temat Namysłowskiego Centrum Zdrowia, jednak proponuje zakończyć 
na dziś dyskusję w tym zakresie. 
 
 Wicestarosta Namysłowski Bartłomiej Stawiarski powiedział, że Prezes NCZ 
zatrudniony jest od marca b.r. i pracuje na kontrakcie wypracowanym w roku ubiegłym, toteż 
należy dać mu trochę więcej czasu. Właściwym czasem na wyciąganie wniosków będzie 
koniec marca 2016 roku, który jest jednocześnie zamknięciem roku budżetowego spółki. 
Okaże się wtedy na ile udało się odrobić stratę oraz ile faktycznie pieniędzy szpital zyskał od 
NFZ oraz jak podjęcie decyzji o podwyżkach dla pielęgniarek wpłynęło na wynik finansowy 
placówki. Nie można pomijać faktu, iż w ponad 80% koszty generowane przez NCZ są 
kosztami stałymi, toteż prezes, kimkolwiek by nie był ma raczej ograniczone pole do 
działania w tym zakresie. 
  Pan Stawiarski dodał, że wszystkie szpitale znajdują się obecnie w trudnej sytuacji 
finansowej. Zarząd Powiatu będzie dążył do tego aby Namysłowskie Centrum Zdrowia 
przetrwało ten kryzys w obecnej formie, bez konieczności likwidowania oddziałów. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że podobała mu się wypowiedź 
Wicestarosty, jednak wg. niego po odczekaniu kolejnego pół roku może być już za późno na 
zrobienie czegokolwiek. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że uczestniczył  
w ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu i był świadkiem burzliwej dyskusji na ten temat 
oraz, że popiera stanowisko Wicestarosty w kwestii wykazania się większą tolerancją i dania 
Prezesowi Kuchczyńskiemu czasu do marca przyszłego roku.  
 Następnie Pan Gradzik powiedział, że jako ekonomista ma świadomość, iż wsparcie 
finansowe szpitala będzie nieodzownym elementem strategii jego utrzymania bez likwidacji 
oddziałów. Ze wstępnie poczynionych obliczeń może to być nawet kwota 500 tys. zł. za 
każdy rok funkcjonowania placówki. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zakończenie dyskusji na powyższy temat.  
 
Więcej 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 niniejsza informacja została 
zaopiniowana pozytywnie 6 głosami za oraz 3 głosami przeciwnymi. 

 
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 powyższa informacja została zaopiniowana pozytywnie 5 głosami 
za, 2 głosami przeciwnymi i 1 głosem wstrzymującym. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że informacja Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia za III kwartały 2015 została przyjęta. 
 

Ad 8) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania  
do oceny sytuacji kryminalno – porządkowej na terenie Powiatu Namysłowskiego za III 
kwartały 2015 r. – załącznik nr 15 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 niniejsza informacja została 
zaopiniowana pozytywnie, jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że ocena sytuacji kryminalno – 
porządkowej na terenie Powiatu Namysłowskiego za III kwartały 2015 r. została przyjęta. 
 
Ad 9) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania  
do informacji nt. przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego i wyniki 
naboru do szkół Powiatu Namysłowskiego w roku szkolnym 2015/2016 – załącznik nr 16 
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 niniejsza informacja została 
zaopiniowana pozytywnie, jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że informacja nt. przygotowania placówek 
do rozpoczęcia roku szkolnego i wyniki naboru do szkół Powiatu Namysłowskiego w roku 
szkolnym 2015/2016 została przyjęta. 
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Ad 10) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu  Sławomir Gradzik porosił Naczelnika Wydziału Dróg 
Krzysztofa Holineja o zabranie głosu w sprawie informacji z działalności Wydziału Dróg  
w I - III kwartale 2015 r. oraz oceny stanu obiektów mostowych i przepustów – 
załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 Naczelnik Wydziału Dróg Krzysztof Holinej powiedział, że Powiat jest świeżo po 
procedurze przetargowej na dwa zadania tj. remont drogi powiatowej w miejscowości 
Domaradz oraz przebudowy skrzyżowania w miejscowości Zawiść. Zaraz po podpisaniu 
umowy wykonawca rozpocznie zlecone prace. Jeśli chodzi o odcinek drogi Pokój – Siedlice  
ubytki zostaną załatane a droga odpowiednio oznaczona znakami ostrzegawczymi. Po 
stwierdzeniu przyczyny zapadnięcia się fragmentu asfaltu, która może wynikać z wadliwej 
nawierzchni lub też podbudowy zostanie sporządzony plan, zakres prac oraz sposób naprawy 
wspomnianego fragmentu jezdni. 
 
 Radny Roman Letki zapytał o konkretny termin wykonania prac na odcinku Pokój –  
Siedlice. 
 
 Naczelnik Krzysztof Holinej odpowiedział, że ubytki oraz łatanie asfaltu będzie 
wykonane niezwłocznie, reszta prac zostanie wykonana dopiero po bliższych oględzinach. 
 
 Radny Stanisław Wojtasik podziękował w imieniu mieszkańców Ligoty Książęcej  
i okolic za wykonanie nawierzchni drogi na odcinku Barzyna – Ligota Książęca. 
 
 Radny Marcin Piekarek powiedział, że za rok również chciałby móc złożyć podobne 
podziękowania dla Zarządu Powiatu i Wydziału Dróg za wykonanie remontu  
ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie w tym likwidacji nadmiernej ilości progów zwalniających. 
Dalej radny poprosił Naczelnika Holineja o przypomnienie jak przedstawia się sytuacja  
w powyższym zakresie, gdyż sprawa ta ciągnie się już od dawna. 
 
 Naczelnik Krzysztof Holinej powiedział, że wniosek o dofinansowanie połowy 
kosztów związanych z remontem ulicy Grunwaldzkiej dotarł już do Opola, a szacowany koszt 
inwestycji to wydatek ok. 3 mln zł.  
  

W związku z tym, że innych 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 powyższa informacja została zaopiniowana pozytywnie, 
jednogłośnie. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony 

Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Jerzego Szuberta o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Jerzy Szubert powiedział, że powyższa informacja została zaopiniowana pozytywnie, 
jednogłośnie. 
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Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że informacja z działalności Wydziału 
Dróg w I - III kwartale 2015 r. oraz oceny stanu obiektów mostowych i przepustów została 
przyjęta. 
 
 
Ad 11)  
 
 Interpelacji i zapytań radnych nie było. 
 
Ad 12) 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz chciał wyjaśnić czy Pani Sekretarz świadomie 
wprowadziła zebranych w błąd mówiąc, iż Namysłowskie Centrum Zdrowia nie jest spółką 
prawa komunalnego tylko handlowego.  
 
 Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że poprosi mecenasa o opinię  
w powyższej kwestii, dodając, że była jedną z osób, które współtworzyły Namysłowskie 
Centrum Zdrowia S.A. i może zapewnić, że była ona tworzona na podstawie Kodeksu Spółek 
Handlowych. 
 
 Radny Szyndlarewicz powiedział, że wcale się nie dziwi, jednak nawet jeśli tak było, 
to spółka handlowa nie podlega jedynie prawom związanym z KSH. 
 
 Przewodniczący Radny Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, ze skoro Radny 
Szyndlarewicz jest tak zainteresowany całą sprawą otrzyma wyczerpujące wyjaśnienie na 
piśmie. 
 
 Radny Mariusz Jabłoński opuścił salę narad. Stan radnych 14. 
 
 Radny Szyndlarewicz powiedział, że jest wdzięczny za ten gest. Oczywiście będzie 
czekał na pisemne wyjaśnienie, którym zamierza się również podzielić z mieszkańcami 
powiatu. Radny Szyndlarewicz dodał, że wcale nie wątpi w kompetencje pana Galli do 
pełnienia funkcji informatyka w szpitalu. Chodzi o to, że powinien zdecydować, które 
stanowisko wybiera. Czy woli być Przewodniczącym Rady Nadzorczej czy pracownikiem 
spółki. 
 

*** 
 
Rzecznik Namysłowskiej Rady Seniorów Józef Sypko powiedział, że zajmuje się 

reprezentowaniem seniorów w różnych sprawach, które dotyczą ich codziennego życia.  
W związku z powyższym chciał zadać Radnym kilka pytań. Pierwszym z nich jest to czy  
w budżecie na przyszły rok zaplanowano środki na utworzenie Domu Seniora i/lub miejsca 
dziennego pobytu dla seniorów, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem każdy powiat jest 
zobowiązany do zapewnienia mieszkańcom tego typu miejsc.  

Następne pytanie skierowane zostało do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Namysłowie Ryszarda Kalisa w kwestii pomocy jaką przewiduje budżet placówki 
dla osób starszych oraz do Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” Renaty Żywiny 
o to czy w razie konieczności zostały zabezpieczone kwatery dla seniorów na pobyt dzienny, 
a jeśli tak to ile jest takich miejsc. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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Pan Józef Sypko zwrócił się również do prezesa NCZ Krzysztofa Kuchczyńskiego  
w kwestii Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. Czy w razie gdyby rodzina na określony czas 
nie była w stanie zaopiekować się seniorem np. z powodu wyjazdu, a ten potrzebowały 
specjalistycznej opieki, czy będzie szansa ubiegania się do ZOL po wsparcie. Rzecznik Sypko 
powiedział, że jest to bardzo ważne zagadnienie, często poruszane wśród osób starszych, 
dlatego też przyszedł z tym do władz. 

   
Dyrektor DPS „PROMYK” Renata Żywina powiedziała, że placówka nie zajmuje się 

opieką dzienną gdyż jest domem opieki całodobowej. Dlatego też nie ma możliwości prawnej 
na pobyt osób przez kilka godzin dziennie. Świadczenie tego typu usług wymagałoby 
uzyskania pozwolenia od Wojewody Opolskiego. W kwestii opieki wytchnieniowej tj. 
umieszczenie w ośrodku  na krótki okres czasu osoby z rodziny, takie świadczenia również 
nie występują. Placówka DPS może przyjąć podopiecznego na okres nie krótszy niż jeden 
miesiąc dwa lub trzy, jednak musi być przy tym zgromadzona pełna dokumentacja, taka jakiej 
wymaga się przy skierowaniu osoby do domu pomocy. Decyzję o przyznaniu takiego miejsca 
wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej wedle miejsca zamieszkania. 

 
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Katarzyna Kuśmierczyk 

powiedziała, że przez 9 lat zajmowała się wydawaniem decyzji o skierowaniu do Zakładu 
Opiekuńczo Leczniczego i może z miejsca powiedzieć, iż dostanie się tam jest procesem 
bardzo złożonym i skomplikowanym. Mówiąc o opiece wytchnieniowej, która byłaby 
refundowana z Narodowego Funduszu Zdrowia po pierwsze trzeba spełnić ściśle określone 
warunki zawarte w ustawie m.in. uzyskać maksymalnie 25 punktów w skali Barthela, po 
drugie należy być świadomym, iż ze względu na ilość analizowanej dokumentacji, czas 
oczekiwania na rozparzenie takiego podania wynosi ok. 14 miesięcy. 

 
Dyrektor PCPR Ryszard Kalis powiedział, iż 3 sierpnia tego roku Starosta 

Namysłowski zwrócił się do Burmistrza Namysłowa z prośbą o wspólne wystąpienie  
z wnioskiem o finansowanie Domu Seniora oraz domu dziennego pobytu. Z racji tego,  
iż zapewnienie tego typu usług jest zadaniem własnym gminy, władze powiatu 
zaproponowały aby to Gmina Namysłów była liderem projektu. W październiku b.r. Gmina 
odpowiedziała, że nie może podjąć się tego zadania z pozycji lidera, gdyż jest w trakcie 
realizacji innych projektów, może ewentualnie partnerować tym działaniom. Chciano na ten 
cel pozyskać środki unijne, niestety wniosek złożony przez Powiat najpewniej spotkałby się  
z odrzuceniem, ponieważ organem właściwym do występowania z tego typu inicjatywą są 
gminy. 
 
 Rzecznik Namysłowskiej Rady Seniorów Józef Sypko podziękował za udzielenie 
wyczerpujących odpowiedzi, a następnie poprosił o przekazanie przez władze pewnej 
informacji mieszkańcom powiatu. Wspólnie z dyrekcją Namysłowskiego Ośrodka Kultury 
wystąpiono z wnioskiem o udzielenie seniorom upustów na wejściówki na basen Delfin. 
Zniżka w wys. 70% została przyznana dla wszystkich seniorów w powiecie za okazaniem 
karty seniora, którą można otrzymać w Biurze Emeryckim lub w biurze pana Józefa Sypko. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy udzielone odpowiedzi 

były satysfakcjonujące. 
 
Rzecznik Namysłowskiej Rady Seniorów Józef Sypko potwierdził, dodając, że 

uzyskane dzisiaj informacje stanowią bazę wyjściową do prowadzenia dalszych negocjacji. 
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Wicestarosta Bartłomiej Stawiarski zaprosił pana Sypko i Seniorów o skorzystanie  
z pomocy jednostek podległych powiatowi, w tym PCPR-u, które zawsze służą pomocą i na 
pewno udzielą wyczerpujących informacji na nurtujące pytania. 

 
*** 

 
Radny Jerzy Szubert poinformował zebranych, iż Komisja ds. Ochrony Obszarów 

Wiejskich i Ochrony Środowiska spotkała się z dyrekcją Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego, która prosiła o  przekazanie serdecznych podziękowań dla władz Powiatu 
Namysłowskiego za wszelką udzieloną pomoc dla Parku. Niniejsze spotkanie zrodziło 
również pomysł, aby dyrektorzy szkół na wszystkich szczeblach w obrębie Powiatu 
Namysłowskiego weszły w kontakt z zarządzającymi parkiem, gdyż są oni chętni do 
zawiązania cyklicznej współpracy o charakterze edukacyjnym. Działanie takie miałyby służyć 
szerzeniu wiedzy n.t.  Stobrawskiego Parku Krajobrazowego wśród dzieci i młodzieży. 

 
Radny Marcin Piekarek powiedział, iż również miał okazję uczestniczyć w tym 

spotkaniu, które okazało się ciekawym doświadczeniem. Dyrekcja Parku postarała się aby 
zgromadzeni w pełni ujrzeli potencjał tego miejsca i okolicy. Stobrawski Park Krajobrazowy 
zajmuje się również działalnością edukacyjną. Rocznie prowadzonych jest tam średnio 300 
wycieczek, z których korzysta ok. 7 tys. ludzi, a program jest naprawdę różnorodny, zmienny 
w zależności od pory roku. 

 

*** 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, ze dn. 06 listopada 2015  

I LO w Namysłowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Namysłowska Dobra Szkoła organizuje 
III Bal dla Niepodległej. Warto przypomnieć, iż uzyskany tam dochód przeznaczony jest na 
wsparcie działalności Stowarzyszenia w tym wsparcia najzdolniejszych uczniów. Do udziału 
zaproszono radnych z małżonkami, jak i również wszystkich zgromadzonych na sali obrad. 
Koszt wzięcia udziału w balu wynosi 100 zł. od osoby. Opłatę należy uiścić w dziale 
księgowości szkoły. 
 

*** 
 
Radny Marcin Piekarek powiedział, że jako alternatywę w dniu 06 listopada 2015 r. 

proponuje odwiedzić NOK, gdzie wystawiana będzie sztuka „Małżeństwo z Rozsądku” oraz 
koncert wolnej grupy Bukowina, a w najbliższy piątek odbędą się Zaduszki Jazzowe 
Namysłowskiego Ośrodka Kultury. 
 

*** 
 

Nadkomisarz Komendy Powiatowej Policji Marek Florianowicz powiedział,  
że również dn. 06 listopada 2015 r. w Urzędzie Miejskim organizowana jest debata dot. m.in. 
bezpieczeństwa seniorów oraz przemocy w rodzinie, na którą zaprasza wszystkich zebranych. 
 
Ad 13) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił analizę Urzędu 
Skarbowego w Namysłowie odnośnie oświadczeń majątkowych złożonych przez 
radnych, członków zarządu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu  
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i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzję 
administracyjne w imieniu starosty – załącznik nr 19 do protokołu. 
 

*** 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił analizę Wojewody 
Opolskiego odnośnie oświadczeń majątkowych Starosty Namysłowskiego  
i Przewodniczącego Rady Powiatu – załącznik nr 20 do protokołu. 
 

*** 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił analizę 
Przewodniczącego Rady Powiatu odnośnie oświadczeń majątkowych złożonych przez 
radnych – załącznik nr 21 do protokołu. 
 

*** 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił analizę Starosty 
Namysłowskiego odnośnie oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu 
– załącznik nr 22 do protokołu. 
 

*** 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił analizę Starosty 
Namysłowskiego odnośnie oświadczeń majątkowych złożonych przez sekretarza 
powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób 
wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty – załącznik nr 23 do protokołu. 
 

*** 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej w wyniku kontroli przeprowadzony ch w Starostwie Powiatowym  
w Namysłowie – załącznik nr 24 do protokołu. 
 

*** 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił pismo Jarosława 
Marciniaka Prezesa Fabryki Aktywności Młodych odnośnie uwzględniania aktywności 
wolontariackiej w budżecie Powiatu Namysłowskiego oraz wprowadzenia kompleksowej 
polityki rozwoju lokalnego wolontariatu na bazie Programu Współpracy z NGO’s – 
załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 Radni przyjęli powyższe informacje Przewodniczącego Rady Powiatu. 
 

*** 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik odczytał uchwałę Sejmiku 

Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa 
Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie – 
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współprowadzenie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu” 
– załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, iż jest to uchwała intencyjna, która została 
już przyjęta przez Zarząd Powiatu i uprasza się także radnych o jej podjęcie. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił, aby na przyszłość projekty tego typu uchwał 
były wprowadzane do porządku obrad. 
 

Przewodniczący Sławomir Gradzik powiedział, że dostosuje się do tej prośby, 
dodając, iż dzisiaj wystąpiła sytuacja wyjątkowa i działanie takie zostało podyktowane prośbą 
członków zarządu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania projektu 

uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie – współprowadzenie 
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu” – załącznik nr 27 
do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie – współprowadzenie 
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu” została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer X/79/2015 – załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Ad 14) 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął X posiedzenie 
Rady Powiatu Namysłowskiego dodając, że kolejna sesja odbędzie się 25 listopada 2015 r.  
 o godz. 1300. 
 
 
 X Sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1414. 
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu 

Sławomir Gradzik  

 Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                  Sławomir Gradzik 
 
 
 
 
Protokolant:  
Monika Duraj………………… 


