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PROTOKÓŁ NR XL/2018 

Z XL SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 28 LUTEGO 2018 R. 

DUŻA SALA NARAD IM. MICHAŁA ILNICKIEGO STAROSTWA POWIATOWEGO  

(I PIĘTRO) 

 

* * * 

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

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania radnych.  

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio  

z uczniami lub wychowankami albo na rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje 

kierownicze, 

b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 r., 

c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 r., 

d) poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmniejszenia nierówności  

w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim, a innymi 

regionami Polski. 

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Namysłowskiego w zakresie 

przeciwpożarowej. 

8. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena 

sytuacji kryminalno– porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu Namysłowskiego 

w 2017 roku. 

9. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie za 

rok 2017. 

10. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Geodezji i Kartografii oraz Gospodarowania 

Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2017. 

11. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2017. 

12. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia za 2017 rok, przedstawienie kontraktu na I półrocze 2018 roku. 

13. Sprawozdania Komisji ze swej działalności za rok 2017.  

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

15. Wnioski i sprawy różne. 

16. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

17. Zakończenie sesji. 

 

Ad 1) 

 

Otwarcia XL sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

Powiatu Piotr Lechowicz. Przywitał Starostę Namysłowskiego Andrzeja Michtę, Wicestarostę 

Konrada Gęsiarza, Skarbnik Powiatu Alinę Białas, Sekretarz Powiatu Alinę Białas, Radcę 

Prawnego Wojciecha Kucyperę, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

Tadeusza Kmiecia, Komendanta Powiatowego Policji Andrzeja Ostrycharczyka, 
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Wicedyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Iwonę Kamińską, Dyrektora Domu Dziecka 

Macieja Jańskiego, dyrektorów szkół, naczelników wydziałów, pracowników Starostwa 

Powiatowego i pozostałe osoby przybyłe na sesję. 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że na dzisiejszej sesji są 

szczególni goście i są to pierwsi laureaci Plebiscytu „Namysłowski As Ekologii”: Pani Anna 

Chmielewska – menadżer ds. promocji i marketingu w Firmie Jakubas Osadkowski, Pani Agata 

Gawlecka – Krupska – przedstawiciel Firmy Velux, Pan Zygmunt Zubek – wieloletni członek 

Kola Łowieckiego Łoś w Namysłowie, Prezes Namysłowskiego Koła Polskiego Związku 

Wędkarskiego Krzysztof Hładik i Pan Paweł Bak – Nadleśniczy Nadleśnictwa w Namysłowie. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał zasługi, które przyczyniły się do otrzymania 

wyróżnienia w Plebiscycie, a Starosta Namysłowski Andrzej Michta i Przewodniczący 

Kapituły „Namysłowski As Ekologii” Krzysztof Żołnowski wręczyli zasłużonym dyplomy  

i statuetki w postaci złotego jabłuszka.  

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz ogłosił 5 minut przerwy.  

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz na podstawie listy 

obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad 

(obecnych 15 radnych). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, 

inspekcji i innych osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad 2) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że w porządku obrad 

nastąpią zmiany, część z nich była omawiana na posiedzeniach Komisji. W projekcie uchwały 

oznaczonym jako 6a nastąpi zmiana w podstawie prawnej, a w projekcie uchwały oznaczonej 

jako 6c dopisane zostały dwa nowe punkty. Do porządku obrad Przewodniczący zaproponował 

wprowadzenie nowego projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi z dnia 19 lutego 

2018 r. Wojewody Opolskiego na uchwałę nr XXXV/245/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego, 

oznaczone jako 6e, a następnie zapytał, czy są inne propozycje zmian do porządku obrad.  

  

 Radny Krzysztof Szyndalrewicz powiedział, że jest zaskoczony materiałami  

i uchwałami jakie otrzymał i poprosił o kilka minut przerwy, aby się z nimi zapoznać.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz ogłosił 10 minut przerwy.  

 Po przerwie. Stan radnych 14.  

 

 Radny Krzysztof Szyndalrewicz zgłosił wniosek przeciwny, by nie wprowadzać do 

porządku obrad uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi z dnia 19 lutego 2018 r. Wojewody 

Opolskiego na uchwałę nr XXXV/245/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 września 

2017 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego. Radny powiedział, że już 

na poprzedniej sesji były przedstawione argumenty i uważa, że Rada Powiatu powinna jak 

najszybciej tą sytuacje uzdrowić, a nie brnąć w coś co może skutkować unieważnieniem decyzji 

jakie podpisał obecny Wicestarosta Namysłowski.   

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że Zarząd Powiatu na dzisiejszym 

posiedzeniu postanowił wnieść pod obrady sesji powyższy projekt uchwały. Zarząd stoi na 

stanowisku, że wybór Wicestarosty Namysłowskiego w dniu 27 września 2017 r. dokonał się 

prawidłowo, bez naruszenia prawa, dodając, że gdyby było inaczej Wojewoda Opolski tą 



3 
 

uchwałę by uchylił. Wojewoda Opolski w swoim uzasadnieniu przytoczył wiele innych 

okoliczności, które nie miały miejsca a jest to m. in. to, że Pan Konrad Gęsiarz jako radny brał 

udział w posiedzeniach Rady Miejskiej w Namysłowie co nie jest prawdą.  

 

 Radny Mariusz Jabłoński wrócił na salę narad (stan radnych 15). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie wprowadzenie 

do porządku obrad nowego projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi z dnia 19 

lutego 2018 r. Wojewody Opolskiego na uchwałę nr XXXV/245/2017 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu 

Namysłowskiego. 

 

Projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi z dnia 19 lutego 2018 r. Wojewody 

Opolskiego na uchwałę nr XXXV/245/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 września 

2017 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego został wprowadzony do 

porządku obrad 9 głosami za przy 6 głosach przeciwnych. Przewodniczący dodał, że porządek 

obrad sesji został poszerzony o w/w projekt uchwały, oznaczony jako 6e. Następnie 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie cały porządek obrad.  

 

Porządek obrad został przyjęty 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących 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) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio  

z uczniami lub wychowankami albo na rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje 

kierownicze, 

b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 r., 

c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 r., 

d) poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmniejszenia nierówności  

w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim, a innymi 

regionami Polski, 

e) nieuwzględnienia skargi z dnia 19 lutego 2018 r. Wojewody Opolskiego na uchwałę nr 

XXXV/245/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie 

wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego. 

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Namysłowskiego w zakresie 

przeciwpożarowej. 

8. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena 

sytuacji kryminalno– porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu Namysłowskiego 

w 2017 roku. 

9. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie za 

rok 2017. 

10. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Geodezji i Kartografii oraz Gospodarowania 

Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2017. 
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11. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2017. 

12. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia za 2017 rok, przedstawienie kontraktu na I półrocze 2018 roku. 

13. Sprawozdania Komisji ze swej działalności za rok 2017.  

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

15. Wnioski i sprawy różne. 

16. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

17. Zakończenie sesji. 

 

Ad 3) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że projekt protokołu  

z XXXIX sesji Rady Powiat radni otrzymali na skrzynki mailowe, a następnie zapytał, czy są 

pytania lub uwagi do projektu protokołu. W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący 

poddał projekt protokołu pod głosowanie. 

 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 29 stycznia 2018 r.   

 

Ad 4) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że radni otrzymali 

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

protokołu. Zapytał czy Starosta Namysłowski chciałby coś uzupełnić i czy są jakieś pytania. 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że do dnia dzisiejszego odbyły się 4 

posiedzenia Zarządu Powiatu, a następnie poprosił o zadawanie pytań.   

 

 Pytań nie było. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami 

została przyjęta.  

 

Ad 5) 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz poprosił, aby w formie informacji publicznej, czyli  

w terminie 2 tygodni o udostepnienie wszystkich decyzji administracyjnych, które podpisywał 

Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz. 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że przeanalizował dokumenty jakie 

otrzymał miesiąc temu dotyczące ul. Braterskiej i pewne rzeczy budzą jego zdziwienie  

i niepokój. Powiedział, że 5 grudnia wpłynął do Starostwa Powiatowego wniosek wykonawcy 

o odstąpieniu naliczenia kar umownych, które zapisane są w umowie. Wniosek posiada 

uzasadnienie, które nie do końca jest prawdziwe. Dnia 5 grudnia 2017 r. tylko dla tej uchwały  

w trybie pilnym zwołany jest Zarząd Powiatu, by podjąć uchwałę o odstąpieniu od naliczenia 

kar. Radny powiedział, że uzasadnienie w uchwale jest skopiowane z wniosku albo odwrotnie: 

najpierw było uzasadnienie a potem wniosek. Błędy we wniosku i uzasadnieniu w uchwale są 

takie same, te same literówki, dodając, że być może tą sprawę wyjaśni Prokuratura. 

Uszczuplenie budżetu powiatu o kwotę 90 000 zł jest niebagatelną kwotą w obecnej sytuacji. 

Zarząd Powiatu albo został wprowadzony w błąd albo wykazał się ogromną ignorancją i nie 

pochylił się nad tym co we wniosku napisane było, ponieważ są tam fakty sprzeczne ze sobą. 

Radny powiedział, że z jednej strony wykonawca pisze, że pod koniec miesiąca września nie 
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mógł prowadzić prac, bo warunki pogodowe mu na to nie pozwalały, a następnie pisze, że prace 

opóźnione były awarią przyłącza kanalizacyjnego do szpitala. Po sprawdzeniu okazało się, że 

awaria na przyłączy wystąpiła podczas korytowania drogi na ul. Braterskiej, czyli  

w związku z robotami jakie Firma prowadziła, w terminie, w którym wykonawca pisze, że nie 

pracowała, bo warunki pogodowe na to nie pozwalały. Jest to absurd, który nie został 

sprawdzony. Radny poprosił o wyjaśnienie sytuacji w formie interpelacji. Powiedział, że 

wykonawca pisze, że był problem z wodociągiem co jest nieprawdą, ponieważ to trzpień 

zasuwy wystawał ponad zaprojektowaną niwelete chodnika, a każdy wykonawca na etapie 

przystępowania do projektu powinien dokonać weryfikacji. Usunięcie przeszkody trwało 1,5 

godziny i nie można tego traktować jako przyczynę opóźnienia w pracach na ul. Braterskiej. 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że cieszy się, że na sali jest Komendant 

Powiatowy Policji, ponieważ pewne sprawy trzeba wyjaśnić, i ma nadzieje, że te sprawy 

wyjaśni Starosta Namysłowski. Kto kogo wprowadził w błąd, kto kogo oszukał, dlaczego 

Powiat stracił 90 000 zł dochodów i poprosił, aby Starosta powyższą sprawę wnikliwie 

przeanalizował i udzielił pisemnej odpowiedzi. 

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że nie rozumie uwag radnego 

odnośnie obecności Komendanta Powiatowego Policji, jeżeli były nieprawidłowości przy 

remoncie ul. Braterskiej to na pewno zostaną one zbadane. Starosta dodał, że radny 

Szyndlarewicz otrzyma stosowną odpowiedź na piśmie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że jeżeli radni posiadają 

informacje na temat możliwości popełnienia przestępstwa to są zobowiązani powiadomić 

odpowiednie służby.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że złożył zawiadomienie do Prokuratury 

o możliwości popełnienia przestępstwa.  

Radny Roman Letki powiedział, że w roku 2017 nie zostały załatane dziury  

w miejscowości od Pieczysk do Zbicy i prosi, aby w tym roku o nich nie zapomnieć. Radny 

zapytał, czy są jakieś problemy w Wydziale Komunikacji, ponieważ otrzymał informacje, że 

trzeba wziąć urlop, żeby załatwić sprawy dotyczące rejestracji pojazdów. Zapytał, czy nie 

można powrócić do tematu wydłużenia czasu pracy Wydziału Komunikacji, chociaż o 2 

godziny przynajmniej jeden dzień w tygodniu. Radny dodał, że nie chciałby, aby pracownik 

pracował pond swoje możliwości i więcej nic 8 godzin dziennie, ale uważa, że nad tym tematem 

raz jeszcze trzeba się zastanowić. Są powiaty, w których jest wydłużony czas pracy Wydziału 

Komunikacji. Radny poprosił o odpowiedź na piśmie.  

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta potwierdził, że w miejscowości od Pieczysk do 

Zbicy są dziury i zostaną one załatane. Następnie Starosta odniósł się do pracy Wydziału 

Komunikacji, mówiąc, że w zeszłym tygodniu z 4 osób, które rejestrują pojazdy 3 były na 

zwolnieniu lekarskim, co związane jest z epidemią grypy, a osób tych nie można łatwo zastąpić 

ze względu na posiadanie stosownych uprawnień i wiedzy. Starosta powiedział, że są 

prowadzone czynności, aby większa ilość pracowników miała uprawnienia i umiejętności do 

rejestracji pojazdów, by sytuacje jakie ostatnio miały miejsce się nie powtórzyły. 
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 Radny Stanisław Wojtasik powiedział, że jesienią na zakręcie, obok plebani w Ligocie 

Książęcej samochód uszkodził barierę oddzielającą chodnik od jezdni. Mieszkańcom udało się 

spisać numer rejestracyjny i sprawę przekazali do Komendy Powiatowej Policji.  

Komendant Powiatowy Policji Andrzej Ostrycharczyk odpowiedział, że Komenda 

zajmuje się powyższą sprawą, a sprawca zostanie ukarany.  

Ad 6a) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz przypomniał, że w projekcie uchwały 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na rzecz dla nauczycieli pełniących 

funkcje kierownicze nastąpiła zmiana podstawy prawnej, a następnie zapytał, czy są pytania. 

Projekt uchwały przed zmianą stanowi załącznik nr 4 do protokołu, a po zmianie podstawy 

prawnej załącznik nr 5 do protokołu. 

Radny Roman Letki powiedział, że na poniedziałkowych komisjach padły słowa, że 

uchwała ta będzie obowiązywać od 1 września br. i podyktowana jest tym, że Powiat ma 

zwrócić subwencję oświatową. Zapytał, czy nie można zaczekać do wyjaśnienia sprawy 

związanej ze zwrotem subwencji oświatowej, ponieważ w/w uchwałę można podjąć na każdej 

sesji. Radny dodał, że dyrektorzy szkół dopiero w czerwcu będą wiedzieć, ile będzie oddziałów, 

a podjęcie uchwały będzie związane z tym, że nauczycielowi zabierze się kilka godzin z etatu. 

Pan Letki poprosił o wstrzymanie się z podjęciem w/w uchwały.  

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że do tej uchwały o której mowa  

w każdej chwili można wrócić i zmienić ją.  Dodał, że na komisjach podał tylko jeden powód, 

który przyczynił się do powstania drobnych problemów finansowych Powiatu, innym jest 

wykonanie windy w szpitalu oraz coraz wyższe żądania płacowe lekarzy w NCZ S.A. Starosta 

powiedział, że w tej chwili musi myśleć w kontekście całego budżetu Powiatu, a następnie 

poprosił o podjęcie w/w projektu uchwały. Starosta przypomniał, że w poprzedniej kadencji 

taka uchwała funkcjonowała i została podjęta przez radnych jednogłośnie, a na początku 

obecnej kadencji została zmieniona. 

 

Radny Roman Letki powiedział, że nauczyciel zawsze jest „bity”, a oszczędności 

zawsze szukane są w oświacie. Zapytał, czy to oznacza, że należy zabrać nauczycielom by dać 

lekarzom.   

 

 Radny Roman Półrolniczak powiedział, że dyrektorowi szkoły nie zrobi różnicy to czy 

będzie pracował 4 godziny czy wcale, ale chodzi o to, że zabierze się te godziny nauczycielom 

i poprosił o zrozumienie, dodając, że ręka podniesiona przeciw nie powinna dziwić strony 

rządzącej.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że może zapewnić, że 

Zarząd uczyni wszystko, że podjęcie w/w uchwały nie wpłynie na status i pozycje nauczycieli.  

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że na komisjach również powiedział, 

że cięcia nie dotyczą tylko szkół, a również samego urzędu o którym szerzej mogłaby 

powiedzieć Sekretarz Powiatu czy Skarbnik Powiatu. Starosta powiedział, że nie chodzi o to 

by się licytować kto jest ważniejszy lekarz czy nauczyciel. Poprosił, aby się zastanowić jaki 

będzie oddźwięk społeczny, gdy oddział czy szpital w Namysłowie zostałby zamknięty.  
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Lekarzy w danej chwili jest bardzo mało, dlatego ich żądania płacowe idą w górę, a niestety 

nauczyciele takiej karty przetargowej nie mają.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że jeżeli brakuje pieniędzy na lekarzy, to 

sposobem nie jest zabrać nauczycielom czy urzędnikom w Starostwie. Sposobem było 

nieodstąpienie od kar umownych i wtedy Powiat miałby 90 000 zł. dochodu.  

 

Radny Sławomir Gradzik powiedział, że nie rozumie wymiernych rzeczy takich jak 

odstąpienie od kary w wysokości 90 000 zł. Jeżeli w Wydziale Komunikacji są problemy, gdzie 

trzy osoby muszą pracować za cztery to wystarczyłoby jeden etat dołożyć i przeznaczyć na etat 

pieniądze wynikające z kary umownej. Radny powiedział, że nie rozumie modelu zarządzania 

przez Zarząd w kierunku personalnym czy osobowym. Poprosił o przedstawienie wymiernych 

wartości, które spowodowały, że Zarząd Powiatu odstąpił od naliczenia kar umownych.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że wywiązała się dyskusja 

wykraczająca poza przedmiot omawianej uchwały, a następnie udzielił ostatniego głosu 

radnemu Arturowi Masiowskiemu.  

 

 Radny Artur Masiowski powiedział, że szpital ma swój autonomiczny budżet, a problem 

z lekarzami dotyczy nie tylko Namysłowa, ale całego kraju i jest to problem, ale problem ten 

nie ma nic wspólnego z uchwałą, która w danej chwili jest omawiana. Radny zgłosił wniosek 

o zamkniecie dyskusji.     

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie wniosek radnego 

Artura Masiowskiego.  

 

Wniosek radnego Artura Masiowskiego odnośnie zamknięcia dyskusji został przyjęty  

12 glosami za przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poprosił Przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na rzecz dla nauczycieli 

pełniących funkcje kierownicze została podjęta 8 głosami za, przy 6 głosach przeciwnych  

i 1 glosie wstrzymującym. Uchwale nadano numer XL/292/2018 – załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

Ad 6b) 

 

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

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

w 2018 r. – załącznik nr 7 do protokołu.  
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W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Wojciecha Próchnickiego o opinię.  

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

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

w 2018 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XL/293/2018 – załącznik nr 8 do 

protokołu. 

 

Ad 6c) 

 

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

uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 r., 

przypominając, że w powyższym projekcie uchwały nastąpiła zmiana w treści.  Projekt uchwały 

przed zmianą stanowi załącznik nr 9 do protokołu, a po zmianie załącznik nr 10 do protokołu. 

 

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

poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Wojciecha Próchnickiego o opinię.  

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  

w 2018 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XL/294/2018 – załącznik nr 11 do 

protokołu. 

 

Ad 6d) 

 

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

uchwały w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 

zmniejszenia nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy 

województwem opolskim, a innymi regionami Polski – załącznik nr 12 do protokołu. 

 

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

poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Stanisława Wojtasika 

o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest 

pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 
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Uchwała w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 

zmniejszenia nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy 

województwem opolskim, a innymi regionami Polski została podjęta jednogłośnie i nadano 

jej numer XL/295/2018 – załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad 6e) 

 

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

uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi z dnia 19 lutego 2018 r. Wojewody Opolskiego 

na uchwałę nr XXXV/245/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 września 2017 

r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 14 do 

protokołu. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zwrócił się z pytaniem do Wicestarosty 

Namysłowskiego, czy w okresie od wyboru na stanowisko Wicestarosty pobierał dietę radnego, 

Rady Miejskiej w Namysłowie. Jeżeli tak to przez jaki okres i czy ta dieta została zwrócona 

Gminie Namysłów.  

 

Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że on nie upominał się o dietę 

radnego, ale dwukrotnie otrzymał przelew, dodając, że czeka na pismo na jakie konto ma 

dokonać zwrotu otrzymanej diety. Wicestarosta powiedział, że dieta ta została mu 

bezpodstawnie naliczona.    

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że jeżeli Gmina uznała, że był Pan radnym 

Gminy Namysłów i wypłacił dietę zgodnie z obowiązującą uchwałą to Pan Gęsiarz powinien 

kwestionując zasadność wypłaconej diety jako pierwszy powinien wystąpić do Gminy 

Namysłów o jej zwrot.  

Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że sprawa trafiła do sądu, 

gdyby sąd oddalił skargę to zgodnie z Kodeksem Wyborczym wygaszenie mandatu nastąpiło 

by z dniem uprawomocnienia oddalenia skargi, do czego nie doszło. Dopiero ok. tygodnia temu 

orzeczenie sądu się uprawomocniło i dopiero w tej chwili temat jest całkowicie zamknięty.  

W tej chwili przygotowuje dokumenty do Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawdzenie czy 

wypłacone diety nie są naruszeniem dyscypliny finansów przez Gminę Namysłów.   

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie rozumie, dlaczego Wicestarosta 

otrzymanej diety z Gminy Namysłów jeszcze nie zwrócił, skoro uważa, że była ona niesłusznie 

wypłacona i w tym temacie składa dokumenty do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.   

Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz powiedział, że on nic nie poradzi na to, że 

radny K. Szyndlarewicz nie rozumie, dodając, że radny powinien się zwrócić o wyjaśnienie do 

władz Gminy Namysłów. 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zwrócił się do radcy prawnego z pytaniem czy po 

decyzji Wojewody Opolskiego zmienił swoje stanowisko, że wybór Wicestarosty był jednak 

niezgodny z prawem.  

Radca Prawny Wojciech Kucypera powiedział, że uchwała o wyborze Wicestarosty 

została podjęta prawidłowo, każdy ma prawo się z tym nie zgadzać, w tym Wojewoda Opolski 

i w tym celu kieruje się sprawę do sądu celem rozstrzygnięcia zaistniałego sporu prawnego.  
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Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że jeżeli sąd przyzna racje Wojewodzie 

Opolskiemu, czy ewentualne decyzje administracyjne podpisane przez Wicestarostę  

K. Gęsiarza w okresie od objęcia funkcji do dnia uprawomocnienia się wyroku sądu będą 

decyzjami wiążącymi czy będzie można je podważyć. 

 Radca Prawny Wojciech Kucypera powiedział, że jeżeli tak się stanie to każdą decyzję 

indywidualnie będzie trzeba zaskarżyć z urzędu do organu wyższego stopnia o stwierdzenie 

nieważności.    

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, czy jeżeli ktoś zakwestionuje jakąś 

jednostkową decyzję i przeciwko tej decyzji będzie się toczyło postepowanie to w świetle 

przepisów prawa zostanie uznana za nieważną.  

Radca Prawny Wojciech Kucypera powiedział, że taka decyzja będzie nadal w obiegu  

i będzie ona ważna aż do momentu stwierdzenia nieważności danej decyzji. 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy taka sytuacja jest przyczynkiem, aby sąd 

stwierdził nieważność decyzji.  

Radca Prawny Wojciech Kucypera powiedział, że sąd, który będzie rozstrzygał skargę 

Wojewody Opolskiego może jedynie unieważnić uchwałę o wyborze wicestarosty a nie decyzji 

przez niego podpisanych.  

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zakończył dyskusję i zapytał, czy są 

merytoryczne pytania do projektu uchwały. 

 Radny Sławomir Gradzik powiedział, że uchwała, która jest w obiegu przez rok czasu, 

bez względu na to jaki będzie wyrok to i tak nie będzie można się od niej odwołać.  

Radca Prawny Wojciech Kucypera powiedział, że jeżeli uchwala nie stanowi aktu 

prawa miejscowego to po upływie roku od jej podjęcia nie można się od niej odwołać.  

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod glosowanie w/w projekt 

uchwały.  

Uchwała w sprawie nieuwzględnienia skargi z dnia 19 lutego 2018 r. Wojewody 

Opolskiego na uchwałę nr XXXV/245/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

27 września 2017 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego została 

podjęta 9 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących. Uchwale nadano 

numer XL/296/2018 – załącznik nr 15 do protokołu. 

 

 Radny Krzysztof Żołnowski opuścił salę narad. Stan radnych 14. 

Ad 7) 

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

o stanie bezpieczeństwa Powiatu Namysłowskiego w zakresie przeciwpożarowej – 

załącznik nr 16 do protokołu.  

 Pytań nie było. Powyższa informacja została przez radnych przyjęta.  
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Ad 8) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do 

sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena 

sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu 

Namysłowskiego w 2017 roku – załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię 

Przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku – Jerzego Szuberta. 

 

 Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa 

i Porządku powiedział, że opinia jest pozytywna.  

 

 Radni jednogłośnie przyjęli powyższe sprawozdanie. 

 

Ad 9) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do 

sprawozdania z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie za 

rok 2017 – załącznik nr 18 do protokołu. 

 

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

poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Stanisława Wojtasika 

o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest 

pozytywna. 

 

Radni jednogłośnie przyjęli powyższe sprawozdanie. 

 

Ad 10) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zapytał, czy są pytania do 

sprawozdania z wykonania zadań z zakresu Geodezji i Kartografii oraz Gospodarowania 

Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2017 – załącznik nr 19 do 

protokołu.  

 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię 

Przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa  

i Porządku – Jerzego Szuberta. 

 

 Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa 

i Porządku powiedział, że opinia jest pozytywna.  

 

Radni jednogłośnie przyjęli powyższe sprawozdanie. 
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Ad 12) 

 

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

Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym Funduszem 

Zdrowia za 2017 rok, przedstawienie kontraktu na I półrocze 2018 roku – załącznik nr 20 

do protokołu. 

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zwrócił się z pytaniem do Pana Artura Masiowskiego, 

który jest radnym, ale i Dyrektorem w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. i zapytał  

o współprace z Gminą Namysłów. Zapytał, jak sprawuje się sprzęt otrzymany z Gminy, czy  

w opinii dyrekcji szpitala pacjenci są zadowoleni ze świadczeń medycznych 

zakontraktowanych w spółce przez Gminę Namysłów. Radny zapytał również czy podobnej 

współpracy szpital oczekiwał by sobie ze wszystkimi innymi udziałowcami. 

 

 Radny Jerzy Szubert opuścił salę narad. Stan radnych 13. 

 

 Radny i Dyrektor Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Artur Masiowski 

powiedział, że pomoc Gminy Namysłów, poprzez podniesienie kapitału i zakupu sprzętu służy 

wszystkim, a przede wszystkim pacjentom. Pan Masiowski powiedział, że cieszy się ze 

współpracy z Gminą Namysłów i ma nadzieje, że będzie ona szersza. Budynek szpitala jest 

ostatnim obiektem użyteczności publicznej, który w ostatnich latach nie został poddany 

generalnemu remontowi i przez najbliższe 5 lat potrzeba będzie kilkunastu milionów zł., aby 

budynek szpitala dostosować do obowiązujących wymogów. Radny powiedział, że ma 

nadzieje, że realizowany projekt w szpitalu spowoduje, że otoczenie szpitala będzie wyglądać 

prawidłowo, dodając, że wszystkim radnych powinno zależeć na tym, aby w przeciągu kadencji 

czy dwóch kadencji doprowadzić do właściwego standardu. Pan Masiowski powiedział, że 

największym wyzwaniem będzie remont wewnątrz szpitala i zasoby kadrowe, których coraz 

bardziej brakuje na rynku pracy.   

 

 Innych pytań nie było. Powyższa informacja została przyjęta.  

 

Ad 11) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że ominął p. 11 za co 

przeprasza, a następnie zapytał, czy są pytania do sprawozdania z funkcjonowania 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2017 – 

załącznik nr 21 do protokołu. 

 

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

poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Stanisława Wojtasika 

o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest 

pozytywna. 

 

Radni jednogłośnie przyjęli powyższe sprawozdanie. 
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Ad 12) 

  

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Półrolniczak powiedział, że 

sprawozdanie z pracy komisji za rok 2017 zostało przyjęte pozytywnie – załącznik nr 22 

do protokołu. Komisja zrealizowała wszystkie tematy, dodając, że w roku ubiegłym nie 

wpłynęła żadna skarga do Rady Powiatu.  

 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Stanisław Wojtasik 

powiedział, że sprawozdanie z prac Komisji za rok 2017 zostało przyjęte pozytywnie – 

załącznik nr 23 do protokołu. Zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane tematy plus jeden 

dodatkowy. 

 

 Wiceprzewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku Mariusz Jabłoński powiedział, że sprawozdanie z prac Komisji 

za rok 2017 zostało przyjęte pozytywnie – załącznik nr 24 do protokołu. 

 

 Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Wojciech Próchnicki powiedział, że sprawozdanie z prac Komisji za rok 2017 zostało 

przyjęte pozytywnie – załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Ad 14) 

 

 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.  

 

Ad 15) 

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w m. Łączany przy przystanku 

autobusowym jest skrzyżowanie dwóch dróg powiatowych przy których rośnie potężna, stara 

wierzba, która jest w środku pusta. Podobno jest problem z jej wycięciem, ponieważ drzewo 

rośnie częściowo na terenie Gminy Namysłów i Powiatu Namysłowskiego. Radny poprosił  

o wyjaśnienie. 

 

 Podinspektor w Wydziale Dróg Krzysztof Tułacz powiedział, że drzewo rośnie  

w granicy, nie zwracając uwagi na to czyje jest drzewo, w dniu wczorajszym zostały przesłane 

dokumenty do Gminy, dodając, że za nim będzie zezwolenie na wycinkę to miną dwa miesiące.  

Pan Tułacz powiedział, że wycięcie drzewa nie nastąpi szybko, ponieważ na wycinkę drzew 

organizowany jest przetarg. 

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie rozumie, ponieważ drzewo rośnie  

w połowie na gruncie powiatowym i w połowie na gruncie Gminnym. Zapytał czy każdy organ 

ma wyciąć po pół drzewa.  

 Podinspektor w Wydziale Dróg Krzysztof Tułacz powiedział, że Powiat wytnie to 

drzewo, jeżeli otrzyma pozwolenie z Gminy Namysłów.  

Ad 16) 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że radni otrzymali 

następujące materiały: 
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 sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w powiecie namysłowskim za 2017 rok – załącznik  

nr 26 do protokołu. 

 uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w sprawie poparcia „Apelu 

Sejmiku Województwa Opolskiego w prawie zmniejszenia nierówności w dostępie do 

świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim, a innymi regionami 

Polski” – załącznik nr 27 do protokołu. 

 uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej – załącznik nr 28 do 

protokołu, 

 uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości 

planowanej kwoty długu – załącznik nr 29 do protokołu, 

 sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Promocji  

i Rozwoju Starostwa Powiatowego – załącznik nr 30 do protokołu, 

 skarga pana Waldemara Justyńskiego na niewłaściwe zachowanie Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Powiatowego w Namysłowie – załącznik nr 31 do protokołu, 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że radni na skrzynki 

emailowe otrzymali nowe druki oświadczeń majątkowych, przypominając jednocześnie  

o złożeniu oświadczeń majątkowych. 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

zamknął XL posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 

  

 

 

XL sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1437. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Piotr Lechowicz 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

         Piotr Lechowicz 

 

Protokolant: Monika Duraj………………… 


