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PROTOKÓŁ NR XXVII/2016 
Z XXVI SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 30 LISTOPADA 2016 R. 
DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 

 
 

* * * 
 
Obrady XXVII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1302. 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji i zapytania radnych. 
4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego, 
b) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania, 

c) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 
rok”, 

d) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2017 rok, 
e) zmiany uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na 
lata 2016 – 2025, 

f) sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 r., 
g) sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r., 
7. Wykonanie planu finansowego Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III kwartały 2016 r. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wnioski i sprawy różne. 
10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
11. Zakończenie sesji. 

 
 
Ad 1) 
 

Otwarcia XXVII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Wojciech Próchnicki. Przywitał Starostę Namysłowskiego Andrzeja Michtę, Wicestarostę 
Namysłowskiego Krzysztofa Żołnowskiego, Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, Radcę 
Prawnego, Sekretarz Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych i radnych. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w imieniu własnym i radnych złożył życzenia imieninowe 

Staroście Namysłowskiemu Andrzejowi Michcie.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki na podstawie listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 17 radnych). 
Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób 
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uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że zmarł Ksiądz Aleksander Matyka, a 
następnie poprosił wszystkich zebranych o uczczenie jego pamięci minutą ciszy. 
 
 Wszyscy obecni na sali narad powstali i minutą ciszy uczcili pamięć Księdza Aleksandra 
Matyki. 
 
Ad 2) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki zaproponował wprowadzenie do 
porządku obrad nowego projektu uchwały w sprawie wskazania radnych, będących członkami 
zarządu do pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 
na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku 
publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2017 r., oznaczone  
jako 6h. Dodał, że projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji. 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poinformował o zmianach w treści 
uchwał oznaczonych jako 6c – w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2017 rok”, 6d – w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 
Namysłowskiego na 2017 rok, informując jednocześnie, że na komisjach w dniu 28.11.2016 r. plan 
pracy Rady Powiatu został uzupełniony o temat dotyczący stanu czystości powietrza na terenie 
Powiatu Namysłowskiego, który został zaplanowany na miesiąc maj przyszłego roku. Kolejne 
zmiany w treści projektu uchwały dotyczyły zmiany planu dochodów i wydatków w 2016r. oraz  
w punkcie 6g – w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r. 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że wszystkie uchwały, które uległy modyfikacji, 
były omawiane na posiedzeniach Komisji i ponadto radni otrzymali nowe projekty uchwał. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie  porządek obrad z wcześniej 
zaproponowanymi zmianami. 
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco: 
 

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

a) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Namysłowskiego, 

b) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 
działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich pobierania i wykorzystywania, 

c) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 
rok”, 

d) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2017 rok, 
e) zmiany uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 
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2016 – 2025, 
f) sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 r., 
g) sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r., 
h) wskazania radnych, będących członkami zarządu do pracy komisji konkursowej do 

opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez 
organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2017 r. 

7. Wykonanie planu finansowego Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III kwartały 2016 r. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wnioski i sprawy różne. 
10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
11. Zakończenie sesji. 

 
Ad 3) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi 
do protokołów z poprzednich sesji, a następnie poddał projekt protokołu z XXV i XXVI sesji Rady 
Powiatu Namysłowskiego pod głosowanie. 
 
 Protokoły z sesji nr XXV z dnia 26 października 2016 r. i sesji nr XXVI z dnia 16 listopada 
2016 r. zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad 4) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że informacja Starosty  
z działalności Zarządu w okresie między sesjami została radnym dostarczona, a następnie zwrócił 
się do radnych, czy są pytania. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między 
sesjami stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 Pytań nie było. Informacja została przyjęta. 
 
Ad 5) 
 
 Radny Roman Letki powiedział, że otrzymał informację, że odcinek drogi powiatowej  
nr 1348 w miejscowości Pokój – Karłowice został wyremontowana na długości ok 90 metrów, ale 
poprosił, aby w przyszłym roku zrobić kolejne 10 m, które również wymaga remontu. Pan Letki 
odniósł się do gazety powiatowej w której przeczytał, że droga w/w została wyprofilowana, co jest 
nieprawdą, ponieważ nią jeździ i uważa, że prace remontowe będzie należało powtórzyć za rok czy 
dwa lata. Pobocze drogi jest wyżej niż jezdnia, co jest niewłaściwe. Następnie radny odniósł się do 
drogi powiatowej Domaradzka Kuźnia – Lubnów, przypominając, że Zarząd Powiatu w 2015 roku 
obiecał zarezerwować środki na remont w/w drogi w budżecie powiatu na 2016 rok, co nie zostało 
zrobione, dodając, że w budżecie powiatu na 2017 rok, również te środki nie zostały ujęte. Radny 
Roman Letki w imieniu własnym i mieszkańców poprosił o ujęcie drogi  Domaradzka Kuźnia – 
Lubnów w planie remontów dróg. Pan Letki poprosił o przeliczenie ilości km dróg 
wyremontowanych na terenie Gminy Pokój w odniesieniu do innych gmin, przypominając 
jednocześnie o realizacji dużych inwestycji drogowych.  
 Radny Letki powiedział, że mieszkańcy Gminy Pokój prosili o zadanie następujących pytań: 
czy droga powiatowa DP 1150 w miejscowości Ładza, zostanie pokryta ze środków powiatowych  
i czy były robione przeglądy dróg powiatowych w Gminie Pokój, ponieważ otrzymał informację, że 
taki przegląd miał miejsce i osoba ze Starostwa Powiatowego podjęta decyzję o tym jaka droga 
będzie remontowana. Na koniec radny poprosił o ustosunkowanie się do jego prośby, odnośnie 
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drogi powiatowej  Domaradzka Kuźnia – Lubnów. 
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że zostało przez radnego Romana 
Letkiego poruszonych wiele kwestii, na które postara się odpowiedzieć, ale uważa, że można je 
również potraktować jako interpelacje, na które odpowie pisemnie, szczególnie w tej sytuacji gdy 
na sesji jest nieobecny Naczelnik Wydziału Dróg. Starosta odniósł się do kwestii przeglądu dróg 
powiatowych, mówiąc, że sam wiosną w nich uczestniczył, mówiąc, że droga w Ładzy ma być 
remontowana przy partnerstwie z Gminą Pokój. Powiedział, ze w prasie pojawił się raport 
Najwyższej Izby Kontroli na temat problemów finansowych małych gmin, co związane jest z tym, 
że ok. 50% gmin wiejskich bierze udział w remontach dróg powiatowych i Powiat Namysłowski 
również dąży do takiej współpracy. Starosta Namysłowski odniósł się do drogi na Karłowice, 
mówiąc, że jest zdziwiony, że 10 m. drogi nie zostało wyremontowane i tę sprawę postara się 
szybko wyjaśnić. Następnie odniósł się do ścinki poboczy, mówiąc, że w wielu miejscach 
występuje sytuacja, że pobocze jest wyżej od drogi i w przyszłym roku w ramach bieżącego 
utrzymania postara się więcej poboczy ściąć, by nastąpiła znaczna poprawa warunków drogowych. 
Starosta Michta powiedział, że na pozostałe kwestie poruszone przez radnego Romana Letkiego 
ustosunkuje się na piśmie.  
 
 Radny Roman Letki powiedział, ze chce otrzymać odpowiedź na piśmie, ponieważ będzie 
musiał z wyborcami się rozliczyć. Odniósł się do ścinki poboczy na odcinku drogi w miejscowości 
Pokój – Karłowice, mówiąc, że na długości 90 m. pobocze zostało podniesione. Powiedział, że 
trzyma Starostę Namysłowskiego za słowo, odnośnie zaplanowanej w projekcie budżetu 
modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Ładza w kwocie 100.000 zł., mówiąc, że nie jest 
zapisane, że droga ta będzie w 50 % współfinansowana przez Gminę Pokój. Radny Letki 
powiedział, ze niespodzianką by było gdyby Gmina Pokój wspólnie ze Starostwem Powiatowym  
w proporcji 50% na 50% finansowania wykonała modernizację drogi Domaradzka Kuźnia – 
Lubnów. Dodał, że w tej sprawie porozmawia z Wójt Gminy Pokój i poprosi radnych aby również 
w tym kierunku się skłaniali i przeznaczyli 50% kosztów na remont w/w drogi. 
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że wszyscy radni jak i urzędnicy są  
z obietnic wyborczych rozliczani, a odpowiedź szczegółową radny Roman Letki otrzyma na piśmie. 
 
 Radny Roma Letki powiedział, że Starosta Namysłowski obiecał mieszkańcom remont drogi 
Domaradzka Kuźnia – Lubnów i prosi o dotrzymanie słowa.  
 
Ad 6a) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię do projektu 
uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że 
powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXVII/185/2016 – 
załącznik nr 5 do protokołu. 
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Ad 6b) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię do projektu 
uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
szkół i placówek działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowo ści ich pobierania i wykorzystywania – załącznik nr 6 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że 

powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
 

 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  
i niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania została podjęta jednogłośnie 
i nadano jej numer XXVII/186/2016 – załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad 6c) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię do projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2017 rok” załącznik nr 8, w której nastąpiła zmiana w treści – załącznik nr 9 do 
protokołu.  
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że 
powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2017 rok” została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXVII/187/2016 – załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad 6d) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego Komisji 
Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Jerzego Szuberta o opinie 
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 
2017 rok - załącznik nr 11 w której nastąpiła zmiana w treści – załącznik nr 12 do protokołu.  
 

Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  
i Porządku powiedział, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię Przewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika. 
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 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że 
powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię Przewodniczącą 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę. 
 

Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu powiedziała, 
że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2017 
rok została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXVII/188/2016 – załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
Ad 6e) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącą Komisji 
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Mela o opinie do projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 
grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego na lata 2016 – 2025 – załącznik nr 14 do protokołu. 
 

 Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu powiedziała, 
że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
 Radny Adam Maciąg powiedział, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego zostały zawarte dwa duże przedsięwzięcia dotyczące gospodarki niskoemisyjnej  
i dziedzictwa kulturowego. Następnie zwrócił się z pytaniem do starosty Namysłowskiego o to jakie 
zadania będą realizowane w ramach tych dwóch projektów. 
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta odpowiedział, że w ramach gospodarki 
niskoemisyjnej zostaną wykonane ścieżki rowerowe, które za zadanie będą miały wyprowadzenie 
ruchu z miasta Namysłów do najbliższych wiosek np. Łączany, Smarchowice Małe. Łączna długość 
ścieżek rowerowych wynosi 15 km. Starosta dodał, że w ramach tego projektu zostanie dokonana 
również modernizacja nawierzchni dróg przy zaplanowanych ścieżkach rowerowych np. droga przy 
ul. Łączańskiej w kierunku Łączan. Projekt daje możliwość wykonania ścieżek rowerowych tylko  
z miasta do najbliższych wiosek. Starosta Namysłowski powiedział, ze udział w projekcie bierze 
również Gmina Namysłów i na wspólnym spotkaniu ustalono, by ścieżki rowerowe nie urywały się,  
a łączyły, by powstała sieć ścieżek rowerowych, stanowiących logiczną całość. Na koniec 
wypowiedzi Starosta odniósł się do wizyty Wojewody Opolskiego w Namysłowie, który stwierdził, 
że Namysłów jest miastem rozwijającym się i bardzo ładnym.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 – 2025 została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXVII/189/2016 – załącznik nr 15 do protokołu. 
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Ad 6f) 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącą Komisji 
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Mela o opinie do projektu 
uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 
r. - załącznik nr 16 w której nastąpiła zmiana w treści – załącznik nr 17 do protokołu.  
 

 Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu powiedziała, 
że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków 
w 2016 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXVII/190/2016 – załącznik nr 18 do 
protokołu. 
 
Ad 6g) 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącą Komisji 
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Mela o opinie do projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r. - 
załącznik nr 19 w której nastąpiła zmiana w treści – załącznik nr 20 do protokołu.   
 

Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu powiedziała, 
że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r.  
została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXVII/191/2016 – załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Ad 6h) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię do nowego 
projektu uchwały w sprawie wskazania radnych, będących członkami zarządu do pracy 
komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 
powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku 
publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2017 r. – 
załącznik nr 22 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że 
powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie wskazania radnych, będących członkami zarządu do pracy komisji 
konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie 
prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2017 r. została podjęta 
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jednogłośnie i nadano jej numer XXVII/192/2016 – załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Ad 7) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię do materiału 
dotyczącego wykonania planu finansowego Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III 
kwartały 2016 r. – załącznik nr 24 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że 
opinia Komisji jest pozytywna. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię Przewodniczącą 

Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę. 
 

Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu powiedziała, 
że opinia jest pozytywna. 
 
  Materiał dotyczący wykonania planu finansowego Namysłowskiego Centrum Zdrowia 
za III kwartały 2016 r. został przez radnych przyjęty. 
 
Ad 8) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że odpowiedź na złożoną 
interpelację na sesji październikowej radny Krzysztof Szyndlarewicz otrzymał na piśmie. 

 
Ad 9) 
 
 Radny Jerzy Szubert zapytał kiedy na drodze powiatowej Gręboszów – Strzelce zostaną 
uprzątnięte gałęzie z wycinki. 
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że gałęzie z wycinki zostaną uprzątnięte  
w niedługim czasie, jak tylko troszkę obeschną. 
 
 Dyskusja radnych na temat jakości dróg powiatowych.  
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że otrzymał wiadomość, dotyczącą tego, iż na 
terenie województwa opolskiego cztery szpitale mają zostać nie uwzględnione w sieci szpitali,  
w tym i szpital w Namysłowie. Zapytał czy taka informacja dotarła do Zarządu Powiatu i czy 
zostały już podjęte kroki w powyższym temacie, tym bardziej, że decyzje w Warszawie zapadają 
bardzo szybko. 
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że taka niepokojąca wiadomość do Zarządu 
Powiatu nie dotarła. Informacje jakie otrzymali dotyczy tego, iż w lipcu przyszłego roku ma zostać 
ogłoszona lista sieci szpitali i z tego co wie szpital w Namysłowie ma się znaleźć w tej sieci 
szpitali.  
 
 Radny i jednocześnie Dyrektor Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Artur Masiowski 
powiedział, że kryterium podstawowym do tego aby znaleźć się w sieci szpitali jest posiadanie 
czterech podstawowych oddziałów, które szpital w Namysłowie spełnia. W chwili obecnej trwają 
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negocjacje z NFZ odnośnie kontraktu na I półrocze 2017 roku, więc nie powinno być żadnych obaw 
do tego, że w I półroczu przyszłego roku w Namysłowie nie będzie szpitala.   
  
  Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał o funkcjonowanie szpitala w Namysłowie w II 
półroczu 2017 roku. 
 
 Radny Artur Masiowski powiedział, że został przyjęty harmonogram zmian w ochronie zdrowia 
i najprawdopodobniej, ponieważ decyzja jeszcze nie zapadła, w drugiej połowie przyszłego raku 
albo w 2018 roku Narodowy Fundusz Zdrowia przestanie istnieć. Pan Masiowski powiedział, że na 
dzień dzisiejszy nie posiada żadnych informacji, by istniało zagrożenie o zamknięciu 
namysłowskiego szpitala.  
 
 Radny Adam Maciąg powiedział, że korzystając z obecności Pani Jolanty Wilczyńskiej, 
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie, chciał przypomnieć samorządowi o 
pewnym zobowiązaniu. Powiedział, że w poprzedniej kadencji zostało sprzedane część mienia 
Powiatu Namysłowskiego, które było częścią posesji przylegających do I LO ze zobowiązaniem, że 
w szkole zostaną wykonane pewne prace infrastrukturalne. Radny Maciąg dodał, że pieniądze 
pozyskane ze sprzedaży mienia przy I LO zostały, jak sądzi właściwie wykorzystane,  
a zobowiązania należy dotrzymać, szczególnie w kwestii konkurencyjnej ze szkołą w Dobrzeniu 
Wielkim. 
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, ze wyniki nauczania I Liceum 
Ogólnokształcącego w Namysłowie są bardzo dobre i nie chciałby tych zobowiązań cofać, jednakże 
na obecnym Zarządzie Powiatu ciąży ciągłość zobowiązań. Z majątku Zespołu Szkół Rolniczych  
w Namysłowie udało się wykonać ok. 80% inwestycji powiatowych i należy pamiętać o całości, 
dodając, jeżeli nie uda się w całości tego zobowiązania dotrzymać to chociażby częściowo postara 
się by zostało ono zrealizowane.  
 
 Radny Sławomir Gradzik poruszył temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie 
Powiatu Namysłowskiego. Zapytał czy przez ostatnie 2 dni od komisji coś się zmieniło, ponieważ 
istnieje duże prawdopodobieństwo, ze mieszkańcy Powiatu Namysłowskiego zostaną bez opieki od 
24 grudnia br. Radny zapytał czy wpłynęły oferty i czy Zarząd Powiatu podjął jakiekolwiek kroki  
w powyższym temacie, by nie było konieczności jeździć do powiatów ościennych po pomoc 
medyczną.  
 
 Radny i jednocześnie Dyrektor Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Artur Masiowski 
powiedział, że do dnia wczorajszego był termin składania ofert na zabezpieczenie nocnej  
i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu namysłowskiego i z informacji jakie otrzymał  
z Narodowego Funduszu Zdrowia nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z procedurą NFZ musi 
zaczekać jeszcze dwa dni, bo być może oferty zostaną przesłane drogą pocztową, jeżeli tak się nie 
stanie to dyrekcja szpitala na dzień 6 grudnia br jest umówiona w NFZ na wstępne rozmowy  
w powyższym temacie. Radny Masiowski powiedział, ze NFZ został poinformowany, że stawki 
jakie na tą chwilę proponują na zabezpieczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest stawką 
zbyt niską by zrealizować niezbędne usługi. Przypomniał, że na walnym posiedzeniu akcjonariuszy 
szpitala, właściciele zobligowali zarząd, aby nie wchodzić w działalności, które są deficytowe. 
Szpital czekają negocjacje, rozmowy z NFZ będą dotyczyć rozliczeń i nadwykonań szpitala za rok 
2016, kwestii organizacji świadczeń związanych z opieką świąteczną i nocną jak i kontraktu na  
I półrocze 2017 roku. Pan Masiowski powiedział, że tematy te zostały celowo ze sobą powiązane, 
ponieważ uważa, że takie negocjacje dadzą wymierny efekt. Następnie odniósł się do nocnej  
i świątecznej opieki zdrowotnej jaką w tej chwili realizuje dr Karczewski, mówiąc, że na 23 dni 
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dyżurowe w miesiącu grudniu 17  dyżurów ma dr Karczewski, a przyczyną są zbyt niskie stawki 
dla lekarzy. Radny poruszył kwestie finansowe związane z nocną i świąteczną opieką zdrowotną, 
jak również stawki za jednego pacjenta, jaką POZ-ety otrzymują.   
 
 Radny Marcin Piekarek zapytał o poprawę infrastruktury w szkołach, ponieważ już wcześniej 
wnioskował, o to aby uwzględnić projekty dotyczące budowy boiska przy I Liceum 
Ogólnokształcącym i przebudowy boiska przy Zespole Szkół Mechanicznych. Powiedział, że  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania te nie zostały ujęte i chciałby zapytać jakie są plany 
związane w powyższym temacie. 
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że są określone problemy finansowe,  
a Powiat należy traktować całościowo i nie może dać zapewnienia, że projekty dotyczące boisk 
będą w najbliższym czasie realizowane. Odniósł się do kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej, 
mówiąc, że może się okazać, że Powiat będzie musiał zwrócić bardzo dużą kwotę, a jeżeli tak się 
nie stanie to  Zarząd będzie się starał infrastrukturę w szkołach poprawić, być może nie koniecznie 
w  kontekście  boisk sportowych.  
 
 Radny Marcin Piekarek powiedział, że pyta tylko o plany, ponieważ zdaje sobie sprawę, że na 
dzień dzisiejszy nie można mówić o konkretach naniesionych w planach budżetowych. Zapytał czy 
jest jakiś plan B, który byłby realny do zrealizowania, ponieważ za dwa lata do szkół dojdzie 
dodatkowy rocznik i pojawią się dodatkowe środki, a infrastruktura która jest na dzień dzisiejszy 
jest uboga i niewystarczająca i warto by było mieć plany na przyszłość w powyższym temacie.   
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że do końca kadencji Zarząd Powiatu 
postara się zobowiązania wykonać, dodając, że na te zadania może wpłynąć wiele czynników. 
 
 Radny Adam Maciąg powiedział, że nie zależnie od kadencji istnieje zobowiązanie, które trzeba 
zrealizować a sytuacje finansową należy wyjaśnić. Radny odniósł się do wyjaśnienia radnego 
Artura Masiowskiego, mówiąc, że nie można zakończyć tematu nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej. Należy negocjować z NFZ ponieważ niemożliwe by było, aby Powiat Namysłowski nie  
miał zabezpieczonej nocnej i świątecznej opieki medycznej.  
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że z tego co zrozumiał z wypowiedzi 
Burmistrza Namysłowa na walnym zebraniu akcjonariuszy NCZ S.A., to obiecany 1.000.000 zł na 
szpital nie zostanie przeznaczony na pokrycie strat, a na dosprzętowienie szpitala i powiększanie 
kapitału Spółki. 
 
 Radny Artur Masiowski powiedział, że jeżeli nie będzie oferentów odnośnie nocnej  
i świątecznej opieki zdrowotnej to należy usiąść do rozmów z NFZ, który na chwilę obecną jest 
nieugięty. Odniósł się do procedur przy uruchomieniu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,  
a następnie odniósł się do braku lekarzy w Polsce. 
 
Ad 10) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki przedstawił radnym następujące 
informacje: 
− sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Dróg Starostwa 
Powiatowego w Namysłowie – załącznik nr 25 do protokołu, 
 
− analizę oświadczeń majątkowych Starosty Namysłowskiego Andrzeja Michty i ówczesnego 
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Przewodniczącego Rady Powiatu Sławomira Gradzika – załącznik nr 26 do protokołu, 
 
− analiza oświadczeń majątkowych sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne, członków zarządu  
i radnych – inf. te zostały przesłane radnym e-mailem w dniu 28.10.2016 r. Stanowią one kolejno 
załącznik nr 27, 28 i 29 do protokołu. 
 
 Pytań nie było. Radni przyjęli powyższe informacje. 
 
Ad 11) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki złożył życzenia Bożonarodzeniowe,  
a następnie poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu Namysłowskiego odbędzie się 28 grudnia 
2016 r. 
 
 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki 
zamknął XXVII posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 
  
 
 
 

XXVII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1405. 
 
 
 
 
    Przewodniczący Rady Powiatu 

Wojciech Próchnicki 

 

 
Przewodniczący Rady Powiatu 

     Wojciech Próchnicki 

 

 

Protokolant: Monika Duraj………………… 
 
  


