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PROTOKÓŁ NR XXIX/2017 
Z XXIX SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 25 STYCZNIA 2017 R. 
DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 

 
 

* * * 
 

Obrady XXIX 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) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu  
pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, 

b) zmiany uchwały nr XXVIII/193/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowski na lata 2017 – 2025, 

c) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku, 
d) stanowiska Rady Powiatu Namysłowskiego dotyczącego konieczności przeprowadzenia 

remontu dróg wojewódzkich nr 454 oraz 451. 
7. Informacja z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie za 

rok 2016 i inf. bieżąca. 
8. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku w 2016 r. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
10. Wnioski i sprawy różne. 
11. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
12. Zakończenie sesji. 
 
Ad 1) 
 

Otwarcia XXIX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Wojciech Próchnicki. Przywitał Starostę Namysłowskiego Andrzeja Michtę, 
Wicestarostę Namysłowskiego Krzysztofa Żołnowskiego, Sekretarz Powiatu Alinę Białas, 
dyrektorów jednostek, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego, kierowników 
jednostek organizacyjnych i Prezesa NCZ S.A Krzysztofa Kuchczyńskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki 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) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki zapytał czy są uwagi do 
porządku obrad. 

 
Uwag do porządku obrad nie było. 
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Ad 3) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że do chwili obecnej nie wpłynęły żadne 
wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.  
 
 Protokół z sesji nr XXVIII z dnia 28 grudnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 4) 
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że radni otrzymali informacje 
Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami – załącznik nr 3 do protokołu,  
a następnie zapytał czy są pytania.  
 
 Pytań nie było. Informacja została przyjęta. 
 
Ad 5) 
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że radni, którzy składali 
interpelacje otrzymali na nie odpowiedź i był to radny Adam Maciąg i radny Roman Letki. 
 
 Radny Sławomir Gradzik zapytał czy pożyczka nr 1/2016 udzielona dla 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w wysokości 400.000 zł. została spłacona. 
 
 Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka powiedziała, że pożyczka udzielona dla 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w wysokości 400.000 zł. została spłacona zgodnie  
z umową, czyli do końca 2016 r.  
 

Radny Sławomir Gradzik zapytał o nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Powiedział, 
że docierają do niego informacje o braku kompetencji i prosi o słowa wyjaśnienia. 

 
Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Krzysztof Kuchczyński powiedział, że jest 

zdziwiony, że pojawiły się sława krytyki, ponieważ do kierownictwa szpitala docierają opinie 
pozytywne. Być może powstał zarzut, że lekarze za długo badają pacjenta. Do zabezpieczenia 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zostało pozyskanych dużo młodych lekarzy  
z Wrocławia i Oleśnicy, którzy przykładają się do swojej pracy i wtedy czas przyjmowania 
pacjenta może się wydłużyć. Prezes powiedział, że oficjalnie nie było żadnych zgłoszeń, że 
coś złego się dzieje, a jeżeli ktoś takie informacje posiada, tak jak radny Gradzik to prosi o ich 
zgłaszanie.  

 
Radny Roman Letki podziękował za odpowiedź na jego interpelację. Powiedział, że 

być może Staroście nie zostały przedstawione wszystkie dokumenty odnośnie drogi Pokój – 
Karłowice, ponieważ w piśmie z dnia 13 kwietnia 2015 r. jest mowa o naprawie odcinka 
drogi o długości 60 m, natomiast w piśmie z dnia 13 października 2015 r. ten odcinek drogi 
uległ wydłużeniu do 100 m ze względu na pogorszenie stanu nawierzchni. Pan Letki 
powiedział, że od października 2015 r. jest mowa o remoncie nawierzchni Pokój – Karłowice 
na odcinku 100 m, na co posiada stosowne dokumenty.  

 
Pracownik Wydziału Dróg Krzysztof Tułacz powiedział, że 100 m. było długością 

orientacyjną zawyżoną, którą podano do specyfikacji przetargowej, ponieważ gdyby okazało 
się, że do naprawy jest więcej niż 60 m. nie byłoby możliwości zwiększyć zakresu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że radny Sławomir 

Gradzik prosi o doprecyzowanie odpowiedzi odnośnie długości kontraktu odnośnie nocnej  
i świątecznej opieki zdrowotnej.  

 
Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Krzysztof Kuchczyński powiedział, że 

kontrakt został podpisany do polowy bieżącego roku. Warunki jakie zostały ustalone, zostały 
narzucone odgórnie i do danych warunków szpital musiał się dostosować. Przygotowania do 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej odbywały się w przyspieszonym tempie, ponieważ 
Narodowy Fundusz Zdrowia zbyt późno podjął działania w tym kierunku.  

 
Radny Sławomir Gradzik zapytał jak wygląda wartość kontraktu i czy szpital będzie 

musiał dołożyć swoje środki finansowe. 
 
Członek Zarządu i jednocześnie Dyrektor NCZ S.A. Artur Masiowski powiedział, że 

konkurs na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną polega na tym, że konkretne zadanie należy 
wykonać za konkretną kwotę w wysokości 58.800 zł. za miesiąc. Po kilku miesiącach 
działalności będą znane pełne koszty działalności. Koszty stałe czyli zatrudnienie lekarzy, 
pielęgniarek i koszty związane z lekami są znane, jedynym kosztem nieznanym jest ilość 
przejechanych kilometrów przez lekarza na wizyty domowe i iniekcje wyjazdowe 
wykonywane przez pielęgniarki w soboty i niedziele. Pan Masiowski powiedział, że za trzy 
miesiące będą znane wynik, dodając, że wynik ten będzie równy 0 lub będzie na lekkim 
minusie.     

    Dyrektor NCZ S.A. Artur Masiowski powiedział, że w trybie ekspresowym udało 
się uruchomić nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Młodzi lekarze, którzy pełnią dyżury 
bardzo się przykładają do swojej pracy i na izbę przyjęć faktycznie trafiają przypadki bardzo 
wątpliwe, które z punktu widzenia medycznego faktycznie mogą nadawać się do 
hospitalizacji. 

 
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że Rada Powiatu Namysłowskiego 

i Zarząd Powiatu powinni być jednomyślni w temacie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 
nawet jeżeli do końca nie jest ona opłacalna, lecz ze względów społecznych konieczne. 
Prezesowi i Dyrektorowi NCZ S.A. należą się podziękowania za sprawne i szybkie 
zapewnienie opieki nocnej i w święta, a szczególnie w okresie od 23 grudnia 2016 r. do  
1 stycznia 2017 r. 

 
Członek Zarządu i jednocześnie Dyrektor NCZ S.A. Artur Masiowski powiedział, że 

grafik dyżurów na miesiąc luty w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest już 
ustalony. 

 
Radny Sławomir Gradzik powiedział, że nie ma wątpliwości co do konieczności 

zapewnienia nocnej i świąteczną opieki zdrowotnej, a jego pytania o środki finansowe 
wynikają z troski o szpital. Powiedział, ze jeżeli bilans rozliczeń nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej wyjdzie w granicach 0 zł. to dobrze, a jeżeli nie to prosiłby Zarząd Powiatu  
o przeprowadzenie rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
 

Członek Zarządu i jednocześnie Dyrektor NCZ S.A. Artur Masiowski powiedział, że 
poza pewnym opóźnieniem czasowym ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia to 
członkowie zarządu jak i pracownicy opolskiego oddziału NFZ wykazali się dużą 
odpowiedzialnością. Kilkakrotnie z Prezesem NCZ S.A  byli na rozmowach poprzedzających 
zawarcie kontraktu na nocną i świąteczna opiekę zdrowotną na terenie powiatu 
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namysłowskiego, dodając, że dyrektor Pani Cyganiuk i nowy Dyrektor Pan Bryk są 
nastawieni pozytywnie do współpracy. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie katastrofalnego 
stanu dróg wojewódzkich, które faktycznie są w złym stanie. W pierwszej kolejności powinny 
zostać przeprowadzone rozmowy na temat stanu technicznego dróg powiatowych, ponieważ 
przemieszczanie na niektórych odcinkach stwarza zagrożenia zdrowia, a nawet życia, ilość 
dziur, łat, uszkodzeń skraju jezdni przekroczyła stan krytyczny. Radny Szyndlarewicz 
powiedział że mieszkańcy powiatu namysłowskiego również pracują w stolicy powiatu,   
a zapewnienie bezpiecznego dojazdu do pracy i do domu jest obowiązkiem władz samorządu 
powiatowego. Większość dróg powiatu namysłowskiego nie spełnia dzisiejszych standardów, 
łata asfaltu bardzo często pokrywa stara łatę, a dziura goni dziurę. Jazda po wielu drogach 
powiatowych przypomina tor przeszkód.   

 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił radnego Krzysztofa 

Szyndlarewicza o zadanie pytania. 
 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że jest w punkcie pytania i interpelacje,  

a interpelacja polega na przedstawieniu stanu i w konsekwencji sprecyzowaniu pytania. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że pytanie to 

powinno już paść, bo to, że trzeba remontować drogi w powiecie to podejrzewa że tak. 
 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Przewodniczący Rady podejrzewa 

wiele rzeczy i wiele osób. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił radnego Szyndlarewicza 

o nie rozszerzanie wypowiedzi. 
 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz wrócił do swojej poprzedniej wypowiedzi mówiąc, że 

poruszanie się po tych drogach wiąże się też z ponoszeniem znacznych, dodatkowych 
kosztów remontu zawieszeń samochodowych, a społeczeństwo powiatu namysłowskiego nie 
należy do najzamożniejszych w województwie. Każdy dzień nie podjęcia działań  
w przedmiocie remontu przebudowy tych dróg potęguje zagrożenie wypadkowe. Radny 
zwrócił się z pytaniem do Starosty Namysłowskiego, czy Zarząd Powiatu będzie tylko pisał 
stanowiska w sprawie złej jakości dróg, które do powiatu nie należą, czy przyłoży się Zarząd 
staranniej do właściwego utrzymywania dróg powiatowych. 

 
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że z tego co zrozumiał to radny  

K. Szyndlarewicz jest przeciwny, aby zająć stanowisko w sprawie remontu dróg 454 i 451.         
 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że faktycznie stan dróg wojewódzkich 

jest zły i będzie za tą uchwałą głosował. Zapytał co Zarząd Powiatu robi w sprawie dróg 
powiatowych, ponieważ skoro chcemy wymagać od innych to najpierw należy wymagać od 
siebie, mówiąc, że bardzo często od Starosty Namysłowskiego słyszy, że brakuje pieniędzy.    

 
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że w grudniu zakończyły się dwa 

remonty dróg powiatowych, ul. Grunwaldzka w Namysłowie i remont drogi w Głuszynie. 
Cały czas podejmowane są działania zmierzające do poprawy stanu dróg, także w ramach 
bieżącego utrzymania, z którego ma nadzieje uda się wykonać niewielkie inwestycje. Powiat 
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realizuje zadania w ramach możliwości finansowych, podejrzewa, że gdy przyjdzie 
odpowiedź zarządu województwa podpisana przez Marszałka Województwa to argumentacja 
będzie bardzo podobna do tej, którą sam przedstawia odnośnie dróg powiatowych. Starosta 
Michta powiedział, że gdyby nie zostały podjęte żadne działania w sprawie remontu dróg 
wojewódzkich, to ktoś znowu mógłby zarzucić, że samorząd nie podejmuje żadnych kroków, 
zmierzających do poprawy jakości dróg. Można dyskutować, czy pewne sformułowania nie są 
zbyt ostre, ale taka formę pisma Zarząd Powiatu przyjął. Rada Gminy w Domaszowicach czy 
w Pokoju, może argumentacje zawarte w projekcie uchwały odnieść do niektórych odcinków 
dróg powiatowych, których jest 312 km. i nie ma możliwości, aby w ciągu roku czy pięciu lat 
wyremontować wszystkie drogi, bez względu na to kto będzie starostą namysłowskim.  

 
Radny Artur Masiowski powiedział, że Zarząd Powiatu celowo poruszył temat dróg 

wojewódzkich, ponieważ im częściej temat ten będzie poruszany tym lepiej. Dojazd do 
Wrocławia czy do Opola jest zły, a wspólnym dobrem, jest poprawa jakości dróg i proponuje 
aby tą uchwalę w dniu dzisiejszym przegłosować pozytywnie. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że radny Roman 

Letki czy radny Cezary Zając bardzo często poruszają temat złego stanu dróg powiatowych  
w swoich okręgach wyborczych i uważa, że jest to rzecz wskazana. Radni zasiadający  
w sejmiku województwa z naszego powiatu takich uwag nie zgłaszają i być może uchwała 
nasza zdopinguje radnych do podjęcia odpowiednich działań. Przewodniczący Rady Powiatu 
powiedział, że nie da się naraz zrobić wszystkich dróg jednocześnie, ale dojazd do stolicy 
województwa opolskiego z powiatu jest najgorszym dojazdem ze wszystkich miast 
powiatowych i dlatego podjęcie uchwały odnośnie stanu dróg wojewódzkich jest zasadne.    

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy Starosta Namysłowski w ostatnim czasie 

rozmawiał z Marszałkiem Województwa na temat stanu dróg o których mowa w projekcie 
uchwały, a jeżeli tak to prosi o przekazanie informacji jakie uzyskał.  
 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że w ostatnim czasie nie 
rozmawiał z Marszałkiem Województwa.  

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że od początku tak podejrzewał. Rada 

Powiatu będzie sobie podejmować uchwały, apele, stanowiska, ale to Starosta jest od tego, 
aby pewne sprawy w rozmowie załatwiać. Starosta jest członkiem PSL-u, a PSL jest  
w koalicji rządzącej województwem opolskim i pewne sprawy z radnym z koalicji też trzeba 
omawiać, a nie jedynie zajmować stanowiska, bo wydaje mu się, że podjęcie uchwały 
powinno być ostatecznością, gdy inne środki nie będą skutkować.     
 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że uważa, że zajęcie stanowiska  
w sprawie remontu dróg powiatowych przez całą Radę Powiatu będzie doskonałym 
argumentem w rozmowach i w niczym nie zaszkodzi. 

 
Radny Sławomir Gradzik powiedział, że intencją radnego Krzysztofa Szyndlarewicza 

nie było to, aby nie podjąć uchwały w sprawie remontu dróg wojewódzkich, bo myśli, że 
wszyscy radni opozycyjni i koalicyjni podejmą działania, by drogi te zostały wyremontowane. 
Tak jak powiedział radny Artur Masiowski, my jako radni i obywatele powiatu 
namysłowskiego musimy takie działania podejmować, by głos do Marszałka Województwa 
docierał. Zwrócił się do Starosty Namysłowskiego o to by nie zaniechać pewnych rzeczy, aby 
nie siedzieć pod kloszem w swoim gabinecie tylko należy pojechać do Marszałka czy 
Wicemarszałka i porozmawiać o ważnych tematach, a drugą rzeczą jest podjęcie przez 
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radnych uchwały. Radny Gradzik powiedział, że podczas rozmów w kuluarach bardzo mało 
ludzi z województwa zna Starostę Namysłowskiego, a następnie poprosił Starostę aby 
walczył o remont dróg wojewódzkich i udał się kilka razy do Marszałka w tym celu.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że uchwała  
w sprawie remontu dróg wojewódzkich spowoduje, że poznamy odpowiedź odnośnie planów 
w sprawie tych dwóch dróg.   
 
Ad 6a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię 
Przewodniczącą Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę 
Melę odnośnie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  
o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie 
Namysłowskim” – załącznik nr 4 do protokołu. 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię do 
powyższego projektu uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisław 

Wojtasik powiedział, że opinia do projektu uchwały jest pozytywna.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz 
realizacji projektu pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” została 
podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIX/205/2017 – załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad 6b) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię 
Przewodniczącą Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę 
Melę odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/193/2016 Rady 
Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowski na lata 2017 – 2025 – załącznik nr 6 do protokołu. 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/193/2016 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowski na lata 2017 – 2025 została podjęta 12 głosami za, przy  
4 głosach wstrzymujących nadano jej numer XXIX/206/2017 – załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad 6c) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię Przewodniczącą 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę odnośnie 
projektu uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2017 roku – załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Bronisława Mela 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 2017 roku została podjęta 12 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących 
nadano jej numer XXIX/206/2017 – załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad 6d) 
  
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Jerzego 
Szuberta odnośnie projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Namysłowskiego 
dotyczącego konieczności przeprowadzenia remontu dróg wojewódzkich nr 454 oraz 451 
– załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Jerzy 
Szuber powiedział, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
 Radny Stanisław Wojtasik opuścił salę narad. Stan radnych 15. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił wnioskodawców uchwały o wykreślenie ze 
stanowiska kolokwializmów, których w uchwale Rady Powiatu Namysłowskiego nie 
powinno się stosować „… a dziura goni dziurę…”. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o złożenie propozycji 
zmiany do powyższego projektu uchwały, która zostanie przegłosowana. 
 
 Radny Stanisław Wojtasik powrócił na salę narad. Stan radnych 16. 
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta zaproponował, aby wykreślić część zdania  
„…- łata asfaltu pokrywa często starszą łatę, a dziura goni dziurę. Jazda po tej arterii 
przypomina tor przeszkód.”  
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Rada Powiatu powinna zachowywać 
się godnie i poważnie. 
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że kolokwializm o którym mowa 
nie jest w treści uchwały tylko w uzasadnieniu. 
 



 8

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie w uzasadnieniu tylko w załączniku 
do uchwały, która stanowi integralną część uchwały, czyli w uchwale. 

 
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że cześć zdania o której mówił 

wcześniej proponuje usunąć z projektu uchwały.   
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki zapytał czy jest to wspólne 

stanowisko Zarządu Powiatu. 
 
Członkowie Zarządu wspólnie potwierdzili, że tak. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Namysłowskiego dotyczącego konieczności 
przeprowadzenia remontu dróg wojewódzkich nr 454 oraz 451 wraz z autopoprawką Zarządu 
Powiatu. 

 
Uchwała w sprawie stanowiska Rady Powiatu Namysłowskiego dotyczącego 

konieczności przeprowadzenia remontu dróg wojewódzkich nr 454 oraz 451 została 
podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIX/208/2017 – załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad 7) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki zapytał czy są pytania do 
informacji z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie za 
rok 2016 i inf. bieżąca – załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 Pytań nie było. 
 
 Powyższa informacja została przyjęta przez radnych. 
 
Ad 8) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Jerzego Szuberta o opinie do 
sprawozdania Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku w 2016 r. – załącznik nr 13 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Jerzy 
Szubert powiedział, że powyższe sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie. 
 
 Powyższe sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie. 
 
Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że radny Adam 
Maciąg i radny Roman Letki otrzymali odpowiedź na interpelacje złożone na XXVIII sesji 
Rady Powiatu Namysłowskiego. Uwag nie było.  
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Ad 10) 
 
 Radny Jerzy Szubert przekazał prośbę mieszkańców wsi Siemysłów. Powiedział, że na 
odcinku 800 m jest chodnik i podczas odśnieżania cały odśnieżony śnieg zostaje zepchnięty 
na chodnik, śnieg zamarzł co uniemożliwia korzystanie z chodnika. Poprosił, aby następnym 
razem śnieg z chodnika został usunięty. 
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że na przyszłość należy tak działać 
by nie zasypywać chodników. W przyszłym tygodniu ma być odwilż więc śnieg z chodnika 
stopnieje i problem się rozwiąże. 
 
 Radny Stanisław Wojtasik zwrócił uwagę, że w wielu miejscach kierowcy 
samochodów sypią piaskiem z solą po poboczu, zamiast po drodze i prosi o zwrócenie na ten 
fakt uwagi. 
 
 Radny Sławomir Gradzik powiedział, że miał okazje jechać drogą Siemysłów – 
Domaszowice i jest to jedna z najgorszych dróg posypanych w powiecie namysłowskim. Pan 
Gradzik powiedział, że przemieszcza się miedzy dwoma województwami i widać różnicę  
w utrzymaniu zimowym dróg i prosi by w tym temacie porozmawiać z odpowiednimi ludźmi.   
 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że sprawy związane z zimowym 
utrzymaniem dróg są traktowane poważnie i było dużo interwencji w tym temacie. Ludzie 
odzwyczaili się od warunków zimowych, ponieważ zimy nie było od kilku lat, a odcinki 
niebezpieczne są posypywane, zaznaczając, że drogi powiatowe mają inne standardy 
utrzymania i środki na to przeznaczone niż drogi krajowe czy wojewódzkie. Starosta 
powiedział, że na zimowe utrzymanie dróg zostało już przeznaczone ponad 100.000 zł.  

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy ktoś ze Starostwa sprawdził czy 

wykonawca posypuje drogi jedynie piachem czy odpowiednio mieszanką piachu z solą. 
Zapytał o zapis w specyfikacji przetargowej, ponieważ w naturalny sposób, gdyby  
w mieszance znajdowała się sól to przy niewielkim mrozie śnieg by się topił, a tego zjawiska 
nie dało się zauważyć. 

 
 Pracownik Wydziału Dróg Krzysztof Tułacz powiedział, że faktem jest, że ludzie 
odzwyczaili się od śniegu. Przy temperaturze -15 czy -20 stopni można posypać popiołem aby 
zmniejszyć śliskość, ponieważ powyżej -6 stopni sól nie zadziała, a samochody ją jedynie 
zepchną na pobocze.  
 
 Radny Artur Masiowski powiedział, że 15 lat temu gdy uruchamiał oddział paliatywny 
miał obawy co do tego czy oddział jest potrzebny i czy się utrzyma, a w tej chwili nie 
wyobraża sobie aby tego oddziału miało zabraknąć. W planach jest uruchomienie dalszej 
działalności związanej z opieką hospicyjną tj. poradni leczenia bólu i wyjazdową opieką 
hospicyjną czy hospicjum domowe, dlatego też pozwolił sobie w imieniu zarządu 
stowarzyszenia rozdać ulotki odnośnie przekazania 1%. Osoby, które działają  
w stowarzyszeniu robią to społecznie poza godzinami pracy, ok. 120.000 zł. to budżet 
stowarzyszenia, którego środki w całości przeznaczane są na sprzęt i niezbędne rzeczy dla 
hospicjum. Czas oczekiwania do ZOL-u to ok. roku czasu, a rotacja jest niewielka, ok. 150 
osób z naszego powiatu umarło w godny sposób na oddziale, ponieważ taka jest jego rola. 
Pan Masiowski poprosił, aby kto może, aby przeznaczył 1 % swojego podatku na 
stowarzyszenie, a środki te zostaną w sposób rzetelny i gospodarny wydane. 
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 Radny Roman Półrolniczak powiedział, ze w miesiącu grudniu i styczniu przebywał  
w namysłowskim szpitalu i zebrał informacje od pacjentów i w ich imieniu jak i swoim 
chciałby podziękował osobom zarządzającym, lekarzom i personelowi średniemu za opiekę, 
bardzo przyjazną atmosferę i fachowość. Nie dziwi się, że pacjentki z powiatów ościennych 
przyjeżdżają do Namysłowskiego Centrum Zdrowia rodzić. 
 
 Radny Artur Masiowski w imieniu swoim i Prezesa NCZ powiedział, że pewne 
zmiany kadrowe przyczyniły się do poprawy opinii, która była dobra, a teraz jest jeszcze 
lepsza. Pan Masiowski powiedział, ze przekaże podziękowania personelowi. 
 
 Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Krzysztof Kuchczyński powiedział, że jest 
mu bardzo miło, że pozytywne rzeczy są zauważane. Kadra szpitala stara się robić wszystko, 
pomimo dużych trudności i ma nadzieję, że poprzez wszystkie reorganizacje, które czekają 
NCZ, szpital będzie jeszcze lepiej postrzegany.  
 Pan Kuchczyński jako powiatowy prezes PSL-u, odniósł się do zarzutu, skierowanego 
w stronę Starosty Namysłowskiego odnośnie braku kontaktu z Marszałkiem Województwa 
odnośnie remontu dróg wojewódzkich. Powiedział, że Starosta Namysłowski bezpośrednio 
nie spotkał się z Marszałkiem, ale za wiedzą Starosty i za jego wsparciem występują radni 
PSL-u w sejmiku województwa. W roku ubiegłym były złożone interpelacje, był złożony 
wniosek o odnośnie budowy ronda koło szpitala i zjazdu koło firmy Velux i sprawy te były 
rozpatrywane na sesji sejmiku. Wniosek na ten rok nie przeszedł i prawdopodobnie będzie 
realizowany tylko zjazd do firmy Velux.  

 
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że kiedy radny Szyndlarewicz 

zapytał kiedy ostatni raz widziałem się z Marszałkiem, miałem na myśli ostatnie dni, ale 
Prezes Kuchczyński przypomniał, że rozmowę z Marszałkiem odbyłem wcześniej. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie formułował zarzuty tylko zadał 

pytanie. Nie otrzymał odpowiedzi, czy drogi powiatowe są posypywane jedynie piaskiem czy 
mieszanką piasku z solą lub innymi mieszankami i czy ktoś z powiatu to kontroluje. 

 
Pracownik Wydziału Dróg Krzysztof Tułacz powiedział, że drogi posypywane są 

mieszanką piasku z solą w odpowiedniej proporcji. Pan Tułacz dodał, z zanim zostanie 
wysłany samochód by posypać daną drogę, najpierw ta droga jest sprawdzana przez 
pracownika wydziału.  

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał w jakiej proporcji stosowana jest mieszanka. 
Pracownik Wydziału Dróg Krzysztof Tułacz odpowiedział, że w proporcji 1:4. 
 
Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że powiat namysłowski jest 

jednym z dwóch powiatów na Opolszczyźnie objętym grypą ptaków. Od ponad dwóch 
tygodni podejmowane są działania w powyższym zakresie, odbyło się kilka posiedzeń 
powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, z czego pierwsze spotkanie odbyło się przed 
dwoma tygodniami w sobotę o godzinie 1900. Starosta powiedział, że w jego ocenie na dzień 
dzisiejszy wszystkie służby stanęły na wysokości zadania, za co dziękuje policji, straży, 
weterynarii i powiatowemu zespołu zarządzania kryzysowego. Starosta dodał, że jeżeli do 
soboty nie pojawi się nowe ognisko ptasiej grypy to kwarantanna zostanie zakończona. 
Przeprowadzenie akcji odnośnie ptasiej grypy generuje koszty, które Wojewoda Opolski 
obiecał zrefundować. 
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Radny Marcin Piekarek zwrócił się z pytaniem do dyrektora Artura Masiowskiego. 
Powiedział, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kolejny rok zbiera środki finansowe 
m.in. dla osób starszych i czy oddział lub stowarzyszenie może z nich korzystać. 

 
Radny Artur Masiowski powiedział, że co roku szpital występuje z wnioskiem do 

WOŚP o pomoc materialną i w tym roku również taki wniosek zostanie złożony ze strony 
szpitala. W roku ubiegłym szpital otrzymał 30 łóżek, 30 materacy, 30 szafek przyłóżkowych  
i praktycznie całe umeblowanie na ZOL-u jest od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
 
Ad 11) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki przedstawił radnym następujące 
informacje, dodając, że radni informacje otrzymali na piśmie: 
 Inf. Przewodniczącego Rady Powiatu dotycząca udzielenia głosu na XXVIII sesji Rady 

Powiatu Namysłowskiego wraz z prośbą, by interpelacje i zapytania radnych były 
składane w formie pisemnej – załącznik nr 14 do protokołu. 

 inf. Prezesa Zarządu Auxilium Medicis dot. służby zdrowia – załącznik nr 15 do 
protokołu, 

 sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w powiecie namysłowskim za 2016 r. – załącznik nr 16 
do protokołu. 

 
Pytań nie było. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Bartosz Medyk zapytał czy w sprawach różnych 

mógłby zabrać jeszcze głos.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że przed chwilą radni 

zapoznali się z inf. dotyczącą zabierania głosu, a następnie powiedział, że w tejże informacji 
jest zawarte stwierdzenie, że „chęć zabrania głosu, przez osobę spoza Rady wymaga 
wcześniejszego zgłoszenia się do Przewodniczącego”  

 
Radny Krzysztof Szyndlarwicz powiedział, że Przewodniczący Rady Powiatu jest 

niekonsekwentny, ponieważ Prezesowi NCZ S.A. udzielany jest glos, a Dyrektorowi szkoły 
nie.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że Prezes 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. odpowiadał na pytania i Pan Prezes jest 
kierownikiem jednostki organizacyjnej. 

 
Radny Marcin Piekarek zapytał czy Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nie jest.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że Pan Kuchczyński jest 

Prezesem spółki i pytania były kierowane bezpośrednio do niego. Z powodu zajścia na 
poprzedniej sesji, zostało przygotowana informacja, mówiąca o tym, że zabranie głosu przez 
osoby spoza rady, czy osobę, która jest kompetentna do udzielenia odpowiedzi wymaga 
zgłoszenia się wcześniej. Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że Pan Bartosz Medyk 
może podejść do niego i poinformować go w jakiej sprawie chce zabrać głos, a wtedy 
zdecyduje czy głos zostanie mu udzielony, ponieważ tak przebiega procedura.  
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Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Bartosz Medyk podszedł do Przewodniczącego 
Rady Powiatu i poinformował go w jakim temacie chce zabrać głos. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie ma takiej procedury. Dodał, że 

Przewodniczący Rady zachowuje się gorzej niż Marszałek Kuchciński.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że jest to ocena radnego 

Szyndlarewicza, którą przyjmuje jako krytykę i uważa ją za niezasadną. Następnie, po 
wcześniejszym zgłoszeniu się udzielił głosu Dyrektorowi Bartoszowi Medykowi. 

 
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Bartosz Medyk powiedział, że czekał na sprawy 

różne ale je przegapił. Zaprosił wszystkich radnych i kierowników wydziałów na uroczyste 
otwarcie dwóch nowych pracowni w szkole, które będzie miało miejsce 27 stycznia br.  
o godzinie 1000. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki odczytał §20 ust. 5 Statutu Powiatu 

Namysłowskiego „Przewodniczący Rady może udzielać głosu osobom spoza Rady po 
uprzednim zgłoszeniu się ich do zabrania głosu”. Powiedział, że nie twierdzi czy to jest 
mądry przepis czy też nie, ale uważa, że § 20 Statutu Powiatu Namysłowskiego wymaga 
wielu poprawek i być może należy powołać Komisję Statutową. Dodał, że jako 
Przewodniczący nie może nagminnie łamać tego przepisu.  

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w § 20 niegdzie nie jest napisane, że 

Przewodniczący Rady ma wołać osoby, które chcą zabrać głos i dopytywać w jakiej sprawie 
ta osoba będzie występowała.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że to nie o to chodzi. 

Jeżeli taka osoba przyjdzie do Przewodniczącego i powie, że chce zabrać głos to 
Przewodniczący ma prawo tego głosu udzielić bądź też nie i jest to jego decyzja.    

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że jeżeli ta osoba wstanie i powie, że chce 

zabrać głos, to czy nie jest to taka sama sytuacja. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że uważa, że nie jest to, 

to samo, ponieważ może być sytuacja, że głos będzie chciało zabrać 100, 120 lub 150 osób,  
a ja jako Przewodniczący musi prowadzić obrady sesji i musi mieć przegląd całej sytuacji. 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił Radcę Prawnego, aby wyjaśnił zaistniałą 
sytuację.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił, aby te pytanie skierować,  

a Radca Prawny na następnej sesji na nie odpowie.  
 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Przewodniczący Rady nie może sobie  

w dowolny sposób interpretować zapisów statutowych, a następnie ponownie poprosił  
o opinię Radcę, o to jak interpretować zapis § 20 Statutu. Czy osoba znajdująca się na sali, 
gdy wstanie i poprosi o zabranie głosu, to czy jest to zgodne z zapisem § 20 czy też nie. 
 

Radca Prawny Wojciech Kucypera powiedział, że taka sytuacja jest zgodna z § 20 Statutu, 
ponieważ jest napisane, że można udzielić głosu po uprzednim się zgłoszeniu i nie trzeba 
osobiście fatygować się do Przewodniczącego Rady.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że może udzielić takiego 
głosu ale nie musi.  

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie trzeba się do Przewodniczącego Rady 

fatygować.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że jest to zła 

interpretacja. 
 
Radny Sławomir Gradzik powiedział, że jest mu wstyd, że dochodzi do takich sytuacji, 

ponieważ wcześniej przez półtora roku był przewodniczącym rady, a w poprzedniej kadencji 
wiceprzewodniczącym. Niedopuszczalne jest, aby Przewodniczący Rady w taki sposób 
traktował ludzi, którzy przychodzą na sesje i chcą zabrać głos. Zwrócił się do koalicji 
rządzącej, aby porozmawiać w tej kwestii w kuluarach, ponieważ wstyd jest przed 
publicznością, aby do takich sytuacji dochodziło. Poprosił Starostę Namysłowskiego, aby  
w jakiś sposób przeprowadzić taką rozmowę, ponieważ takie sytuacje są nieprzyjemne. 
Radny Gradzik przeprosił za zaistniałą sytuację Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych 
Bartosza Medyka.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki powiedział, że nie robi tego 
złośliwie, ale chce przestrzegać procedury i należy się zastanowić nad zmianą § 20 Statutu, 
który w wielu miejscach jest niespójny, a wręcz szkodliwy.  
 
Ad 20) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poinformował, że w miesiącu 
lutym sesji nie będzie, natomiast w miesiącu marcu odbędą się dwie sesje w dniach 8 i 29. 
 
 

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

XXIX sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1410. 

 
 
    Przewodniczący Rady Powiatu 

Wojciech Próchnicki 

 
Przewodniczący Rady Powiatu 

     Wojciech Próchnicki 

 

Protokolant: Monika Duraj………………… 


