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PROTOKÓŁ NR XLV/2018 

Z XLIV SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2018 R. 

DUŻA SALA NARAD IM. MICHAŁA ILNICKIEGO STAROSTWA POWIATOWEGO  

(I PIĘTRO) 

 

 

* * * 

 

Obrady XLV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1308. 

 

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) zmiany uchwały XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2018. 

b) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 

realizację w 2018 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

c) uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego, 

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

28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2018-2025. 

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

f) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 r.  

g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

7. Informacja nt realizacji budżetu w I półroczu 2018 r. oraz informacja o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

8. Informacja o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 

oraz informacja o projektach realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 

2017/2018. 

9. Informacja na temat przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2018/2019. 

10. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Namysłowskiego za lata 

2015-2017. 

11. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za II kwartał 2018 r. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

13. Wnioski i sprawy różne. 

14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

15. Zakończenie sesji. 

 

 

Ad 1) 

Otwarcia XLV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

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

Namysłowskiego Andrzeja Michtę, Wicestarostę Namysłowskiego Konrada Gęsiarza, 

Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, Sekretarz Powiatu Alinę Białas, Prezesa 
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Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A Krzysztofa Kuchczyńskiego, Komendanta 

Powiatowego Policji w Namysłowie Andrzeja Ostrycharczyka, Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej „PROMYK” w Kamiennej Renatę Żywinę, Z-cę Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie Starszego Kapitana Adriana Wilczyńskiego, 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniewa Juzaka, Dyrektora Domu Dziecka Macieja 

Jańskiego, Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Jacka Pietroszka, kierowników jednostek 

organizacyjnych, dyrektorów szkół, naczelników wydziałów, pracowników Starostwa 

Powiatowego i pozostałe osoby przybyłe na sesję. 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz na podstawie listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 17 

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

osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz oddał głos Prezesowi 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Krzysztofowi Kuchczyńskiemu.  

 

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

Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej NCZ S.A. podziękował Radnym, Zarządowi Powiatu, 

Staroście Namysłowskiemu za współpracę na rzecz namysłowskiego szpitala. Następnie 

wręczył kwiaty Sekretarz Powiatu Alinie Białas, Skarbnik Powiatu Katarzynie Parzonce  

i Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Marii 

Adamczyk.  

 

Ad 2) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz zaproponował wprowadzenie do 

porządku obrad nowego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Opolskiego, oznaczony jako p. 6h. Ponadto poinformował, że  

w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2018 r. oznaczonej jako 6f nastąpi zmiana w treści uchwały. 

 

 Radny Mariusz Jabłoński opuścił salę narad. Stan radnych 16. 

 

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego pod głosowanie.   

  

Porządek XLV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty przez radnych 

jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych.  

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2018, 
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b) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 

realizację w 2018 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

c) uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego, 

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

28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2018-2025, 

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

f) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 r,  

g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

h) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego. 

7. Informacja nt realizacji budżetu w I półroczu 2018 r. oraz informacja o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

8. Informacja o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 

oraz informacja o projektach realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 

2017/2018. 

9. Informacja na temat przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2018/2019. 

10. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Namysłowskiego za lata 

2015-2017. 

11. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za II kwartał 2018 r. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

13. Wnioski i sprawy różne. 

14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

15. Zakończenie sesji. 

 

Ad 3) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że projekt protokołu  

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

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

projekt protokołu pod głosowanie.  

 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XLIV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 20 czerwca 2018 r.   

 

Ad 4) 

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że radni otrzymali informacje 

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

dodając, że odbyło się 7 posiedzeń Zarząd Powiatu, a następnie poprosił o zadawanie pytań.  

Pytań nie było. 

 

Radni przyjęli powyższe informacje.  

 

Ad 5) 

 

 Radny Roman Letki zapytał na co jest zaciągany kredyt długoterminowy. Zapytał czy 

ścieżka na ul. Oławskiej jest wybudowana zgodnie z prawem, ponieważ są tam dwie ścieżki 

obok siebie. Radny powiedział, że 3 tygodnie temu rozmawiał ze Starostą i prosił o załatanie 

dziur na terenie Gminy Pokój, które do dnia dzisiejszego nie są załatane. Radny Letki 
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powiedział, że na terenie Powiatu Namysłowskiego różnicuje się mieszkańców gminy 

Namysłów, Wilków, Domaszowice, a gminy Pokój. W miejscowościach Kopalina – Zawiść  

i Domaradz – Jagienna nadal są niezałatane dziury mimo toczących się od pół roku rozmów  

i próśb skierowanych do Starosty Namysłowskiego. Dodał, że w Gminie Świerczów  

w m. Pieczyska – Zbica również są niezałatane dziury, natomiast na terenie Gminy 

Domaszowice, m. in. w m. Polkowskie i Włochy dziur nie widać. Pan Roman Letki 

powiedział, że w sprawozdaniu przeczytał, że po raz kolejny kościoły z terenu Gminy 

Namysłów otrzymały dofinansowanie i uważa, że mieszkańcy z Gminy Pokój znowu są 

pokrzywdzeni, ponieważ takiego dofinansowania Kościół Ewangelicki w Pokoju nie otrzymał 

mimo złożonego wniosku.  Kościół w Świerczowie po raz drugi otrzymał dotacje  

a kościół ewangelicki w Pokoju wcale takiej dotacji nie otrzymał i uważa, że jest to 

niesprawiedliwe, dodając, że jeżeli się pomylił to przeprasza. Radny powiedział, że 20 lat 

temu, kiedy powstawały samorządy, poproszono Gminę Pokój, aby weszła do wspólnoty 

Powiatu Namysłowskiego, na co mieszkańcy wyrazili zgodę, ale w tej chwili byłby 

pierwszym mieszkańcem Gminy Pokój, aby z tego „Powiatu Namysłowskiego wyjść”. Przez 

ostanie 4 lata Gmina Pokój otrzymała nie załatane dziury, 90 m nakładki i 10 000 zł. dotacji 

na Kościół Rzymskokatolicki. Radny powiedział, że za świętej pamięci Starosty Michała 

Ilnickiego, kiedy w Zarządzie Powiatu zasiadał obecny Starosta Andrzej Michta obiecano 

remont drogi w Domaradzkiej Kuźni i dokończenie chodnika, obie te inwestycje do tej pory 

nie są zrobione. Radny poprosił o odpowiedź na interpelacje na piśmie.  

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że nie zgadza się ze słowami 

radnego Romana Letkiego, ponieważ w dniu dzisiejszym rozpoczyna się inwestycja drogowa  

w m. Ładza. Przed dożynkami dokonał wyliczeń na poszczególne Gminy dotyczące zużycia 

masy na gorąco typy patcher i najwięcej materiału zostało zużyte na terenie Gminy Pokój, 

dodając, że nie twierdzi, że była to wystarczająca ilość, by załatać wszystkie dziury na terenie 

Gminy. Starosta powiedział, że na bieżące utrzymanie dróg w danej chwili pozostała kwota  

w wysokości 600 zł, jednak powstały pewne oszczędności poprzetargowe dotyczące nakładek 

i kilkadziesiąt tysięcy zostanie przesunięte na bieżące utrzymanie by połatać dziury.  

W miejscowości Włochy droga jest w dobrym stanie, ponieważ niedawno została wykonana 

nowa nawierzchnia, dodając, że w tragicznym stanie jest droga w m. Strzelce i w tym roku nic 

nie zostało tam jeszcze zrobione. Starosta Namysłowski odniósł się do ścieżki rowerowej na 

ulicy Oławskiej, mówiąc, że jest ona wykonana zgodnie z projektem i sztuką inżynierską, 

dodając, że obok ścieżki rowerowej jest gminy chodnik. Rok lub dwa lata temu kościół 

ewangelicki w Pokoju otrzymał dotacje na remont organów, prosząc jednocześnie, aby nie 

sugerować dzielenia mieszkańców powiatu na lepszych i gorszych, ponieważ nie jest to 

robione. Starosta Michta powiedział, że remonty na terenie Powiatu namysłowskiego są 

robione w miarę posiadanych środków finansowych. W budżecie Powiatu pierwotnie 

zaplanowano kwotę 40 000 zł na dofinansowanie kościołów, a w ostateczności przekazano 

kwotę w wysokości 90 000 zł co jest ponad 100 % wyższą kwotą od zaplanowanej, dodając, 

że zdaje sobie sprawę, że potrzeby są o wiele większe.   

 

 Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka powiedziała, że uchwała o zaciągnięciu kredytu 

długoterminowego jest konsekwencją zapisów w budżecie, w którym zaplanowano 

zaciągnięcie kredytu na kwotę 1 100 000 zł. By podjąć działania z jego faktycznym 

zaciągnięciem m. in. ogłosić przetarg, musi zostać podjęta uchwała intencyjna. Dodała, że 

kredyt zostanie zaciągnięty na planowany deficyt budżety, który wynosi 2 100 000 zł.  

 

 Radny Roman Letki powiedział, że największa ilość „patchera” została wykorzystana 

na Gminę Pokój, ponieważ tam są najgorsze drogi w Powiecie, dodając, że na kościoły należy 
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dzielić pieniądze sprawiedliwie.  

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że na następną sesję radny Letki 

otrzyma dokładne wyliczenia co do podziału środków na kościoły. Kościół Ewangelicki  

w Pokoju jest jedyny na terenie Powiatu i otrzymał on dofinansowanie, dodając, że potrzeby 

są większe, ale brak jest środków finansowych. 

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Rada Powiatu ma obowiązek wspierać 

ochronę zabytków bez względu na wyznanie, dodając, że należy zwracać przede wszystkim 

uwagę na rzeczywiste potrzeby danego zabytku. Radny następnie odniósł się do dróg 

powiatowych, mówiąc, że droga w stronę Smarchowic Śląskich, za wylotem z Namysłowa 

ma ostry zakręt, na którym jest głęboka dziura, którą przed zimą warto by było załatać. 

Poprosił, aby dokonać przeglądu drogi w Krasowicach i być może przed zima dokonać 

niezbędnych prac. Radny powiedział, że już kilka razy wspominał o remoncie przepustu czy 

mostku w Baldwinowicach, prosząc, by przy konstruowaniu budżetu na rok następny takie 

zadanie zostało ujęte.   

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że dotacje na obiekty zabytkowe 

udzielane są na wniosek i wnioski które w tym roku zostały złożone dotyczyły w większości 

zabytków sakralnych. Zmiana w uchwale budżetowej Rady Powiatu związana jest  

z remontem częściowym drogi w miejscowości Krasowice, który odbędzie się jeszcze w tym 

roku.   

 

 Radny Adam Maciąg poprosił, by Skarbnik Powiatu poinformowała o łącznym 

zwrocie subwencji oświatowej i jaki jest stan spraw sądowych w tej materii. Radny 

podziękował osobom, które zajmowały się inwestycjami dotyczącymi ścieżek rowerowych. 

W imieniu rowerzystów powiedział, że oddzielenie jezdni od ścieżek rowerowych tylko linią 

nie jest bezpieczne i w przyszłości należałoby to mieć na uwadze. Pan Maciąg powiedział, że 

na końcu ul. Grunwaldzkiej po lewej stronie, ostania posesja wymaga natychmiastowego 

zabezpieczenia, aby się nic nie stało. Na obiekcie widnieje napis do sprzedaży, czyli obiekt 

ma właściciela, z którym można się skontaktować.  

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że jest aktywnym rowerzystą  

i zgadza się z radnym Maciągiem, że lepsza byłaby ścieżka za rowem, odseparowana od 

drogi, ale i przy takim wykonaniu ścieżki rowerowej poziom bezpieczeństwa wzrósł. Dzięki 

podjętym działaniom, była również możliwość położenia nowych nawierzchni na całej 

szerokości dróg na drogach, przy których powstały ścieżki, dodając, że nie byłoby takiej 

możliwości, gdyby ścieżki te były oddzielone pasem zieleni. Starosta powiedział, że 

bezpieczeństwo jest na dużo większym poziomie niż było, dziękując wszystkim osobom 

zaangażowanym w projekt związany z budową ścieżek rowerowych. Przypomniał, że projekt 

ten miał 85 % dofinansowania, a wkład własny Powiatu wynosił tylko 15%. Starosta 

Namysłowski poinformował, że w dniu 6 października br. Powiat Namysłowski wraz  

z Zespołem Szkół Rolniczych w Namysłowie organizuje rajd rowerowy, 100 km na 100 – 

lecie Niepodległości. Rajd będzie się składał się z dwóch tras, z czego 1 trasa będzie wynosiła 

63 km i będzie to trasa szosowo – terenowa i druga trasa o długości 37 km typowo szosowa. 

Powiedział, że idea jest szczytna i zachęcił wszystkich do wzięcia udziału w rajdzie.           

 

 Radny Artur Masiowski powiedział, że ścieżki rowerowe nie posiadają jeszcze 

oznakowania pionowego i pachołków hektometrycznych, które oddzielą jezdnie od ścieżki 

rowerowej, a wtedy standard bezpieczeństwa zostanie spełniony.  
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 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz dodał, że przy ścieżkach rowerowych 

powstaną tzw. wiaty przystankowe na których m. in. będzie można naprawić rower, a znaki 

poziome i pionowe podniosą bezpieczeństwo rowerzystów.  

 

Radny Marcin Piekarek zaproponował, aby w przyszłorocznym budżecie zaplanować 

środki finansowe na zabezpieczenie ścieżek rowerowych w postaci barierek czy lin 

zabezpieczających.  

 

Radny Artur Masiowski powiedział, że nie ma takich możliwości, ponieważ ta ścieżka 

ma służyć również dla maszyn rolniczych, dla bezpieczeństwa zostaną zamontowane słupku 

hektometryczne, które pod wpływem nacisku będą się składały.  

 

   Radny Marcin Piekarek powiedział, że wybudowane ścieżki rowerowe są dużym 

udogodnieniem dla rowerzystów, dodając, że mieszkańcy wsi Ligotka ubolewają, że ścieżka 

nie została poprowadzona przez całą wieś mimo wielu próśb.  

 

Radny Artur Masiowski powiedział, że ścieżka rowerowa z ul. Grunwaldzkiej 

prowadzi bokiem wzdłuż drogi powiatowej, przechodząc na lewą stronę wsi aż za zakręt, 

następnie jest ciąg ścieżki aż do m. Dębnik. Ścieżka rowerowa została wykonana zgodnie z 

projektem, biorąc pod uwagę ruch rowerowy na danej drodze.         

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy na ścieżce rowerowej w stronę m. Oława 

będzie oznakowane korytko ściekowe, ponieważ w tej chwili jest ono widoczne, ale porą 

zimową, gdy spadnie śnieg możne być ono przyczyną wielu wypadków. Radny zapytał 

również czy ktoś na etapie projektowania ścieżki do m. Rychnów ustawił niweletę ścieżki, 

ponieważ droga jest wyboista i nie wie czy tak ma być, czy powstał jakiś błąd.      

 

Radny Artur Masiowski powiedział, że odbiory ścieżek odbędą się w niedługim 

czasie, sugestie dotyczące ścieżek zostały przyjęte i jeżeli jeszcze jakieś są to można je 

zgłasza do Naczelnika Wydziału Dróg.  

 

W związku z tym, że innych pytań nie było Przewodniczący Rady Powiat zamknął 

dyskusje. 

 

 Radny Mariusz Jabłoński dołączył na salę narad. Stan radnych 17.  

 

Ad 6a)  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 listopada 

2017r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Namysłowskiego na rok 2018 – załącznik nr 4 do protokołu.  

 

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

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych o opinię.  

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia jest pozytywna. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały XXXVII/262/2017 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2018 została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer XLV/324/2018 – załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Ad 6b) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 

realizację w 2018 r. dla Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 6 do protokołu.  

 

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

Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  

i Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych o opinię.  

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 

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

numer XLV/325/2018 – załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 6c) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że ma uwagi do § 1 uchwały,  

p. 15 w którym jest mowa, że zgłoszenie o utworzeniu klubu radnych powinno  

m. in. zawierać regulamin organizacyjny klubu. Zapytał, czy zapis ten jest potrzebny, 

ponieważ Statut nie podaje wytycznych co taki regulamin powinien zawierać, a następnie 

zaproponował wykreślenie tego zapisu.  

 

 Sekretarz Powiatu Alina Białas powiedziała, że zmiana ustawy o samorządzie 

powiatowym spowodowała konieczność zmian w Statucie Powiatu Namysłowskiego. Ustawa 

zawiera tylko zapis, że radni mogą tworzy kluby radnych, określa ich minimalną liczbę,  

a pozostałe zasady działania klubu ma określić Statut, co zostało zrobione. Sekretarz Powiatu 

dodała, że do radnych należy decyzja czy taki zapis zostanie w Statucie, czy też nie.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że jeżeli w Statucie jest mowa  

o regulaminie klubu to w Statucie również powinien się znajdować zapis co taki regulamin 
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ma zawierać. Zawnioskował, aby zapis ten zmienić albo usunąć, ponieważ nie jest on 

potrzebny. 

 

 Wicestarosta Namysłowski zaproponował, aby zapis dot. regulaminu klubu brzmiał 

następująco „regulamin organizacyjny klubu, jeżeli taki został uchwalony”. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu poddał wniosek Wicestarosty pod głosowanie.  

 

 Wniosek został przyjęty 15 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących. 

  

 W związku z tym, że innych propozycji zmian do Statutu nie było Przewodniczący 

Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały wraz z przegłosowana zmiana pod 

głosowanie.  

 

Uchwała w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego 

została podjęta 14 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących, nadano jej numer 

XLV/326/2018 – załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad 6d) 

 

           Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania do projektu uchwały  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 

28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2018-2025 – załącznik nr 10 do protokołu.  

 

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

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

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

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

Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2025 została podjęta jednogłośnie  

i nadano jej numer XLV/327/2018 – załącznik nr 11 do protokołu.   

 

Ad 6e) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania do projektu uchwały  

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 r. – 

załącznik nr 12 do protokołu.  

 

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

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

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 
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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 XLV/327/2018 – 

załącznik nr 13 do protokołu.   

 

Ad 6f) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że w projekcie uchwały w sprawie zmian  

w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 r. – załącznik  

nr 14 do protokołu nastąpiła zmiana w treści – załącznik nr 15 do protokołu, a następnie 

poprosił Skarbnik Powiatu o wyjaśnienie zaistniałych zmian.  

 

 Skarbnik Powiatu – Katarzyna Parzonka powiedziała, że do projektu uchwały zostały 

dopisane 2 punkty, które dotyczą inwestycji drogowych. W budżecie powiatu było 

zaplanowane 1 000 000 zł na remont nawierzchni dróg powiatowych w m. Barzyna, 

Wojciechów, Bąkowice, Gręboszów i Strzelce. W związku z powstałymi oszczędnościami 

poprzetargowymi Zarząd Powiatu proponuje, aby część środków przeznaczyć na remont 

nawierzchni w m. Krasowice w wysokości 50 000 zł. Pani Parzonka dodała, że jest to nowe 

zadanie, które nie było ujęte w budżecie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania do powyższego projektu uchwały.  

 

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

Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 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 dochodów  

i wydatków w 2018 r. została podjęta 15 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących  

i 1 głosie przeciwnym, nadano jej numer XLV/329/2018 – załącznik nr 16 do protokołu.  

 

Ad 6g) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego – załącznik nr 17 do protokołu.  

 

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

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

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 
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Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta  

13 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych, nadano jej numer XLV/330/2018 – załącznik  

nr 18 do protokołu.   

 

Ad 6h) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego – załącznik nr 19 

do protokołu, dodając, że jest to nowy projekt uchwały, który był omawiany na Komisji. 

 

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

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

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Próchnicki powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Opolskiego została podjęta 15 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących, nadano jej numer 

XLV/331/2018 – załącznik nr 20 do protokołu.  

 

Ad 7) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania do informacji nt realizacji 

budżetu w I półroczu 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej – załącznik nr 21 do protokołu.  

 

 Pytań nie było.   

 

 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że powyższa informacja była omawiana na 

wszystkich posiedzeniach Komisji, a skoro nie ma pytań ani uwag informacja nt realizacji 

budżetu w I półroczu 2018 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej została przyjęta.  

 

Ad 8) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania do informacji o wynikach 

naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz informacja  

o projektach realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2017/2018 – 

załącznik nr 22 do protokołu.  

 

 Pytań nie było.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że powyższa informacja była omawiana na 

posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, a skoro nie ma pytań 

ani uwag informacja o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 

2018/2019 oraz informacja o projektach realizowanych przez placówki oświatowe  

w roku szkolnym 2017/2018 została przyjęta. 
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Ad 9) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania do informacji na temat 

przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2018/2019 – załącznik nr 23 do 

protokołu.  

 

Pytań nie było.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że powyższa informacja była omawiana na 

posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, a skoro nie ma pytań 

ani uwag informacja na temat przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 

2018/2019 została przyjęta.  

 

Ad 10) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania do raportu z wykonania 

programu ochrony środowiska dla Powiatu Namysłowskiego za lata 2015-2017 – 

załącznik nr 24 do protokołu.  

 

 Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa 

i Porządku Jerzy Szubert powiedział, że odbyła się komisja wyjazdowa do Stobrawskiego 

Parku Krajobrazowego w Ładzy. W przeciągu 2 lat nastąpiło dużo zmian w siedzibie Parku,  

a Komisja była mile zaskoczona. Przewodniczący Komisji poinformował, że wnioskiem 

Komisji było, aby na terenie Starostwa Powiatowego zorganizować stałą wystawę 

Stabrowskiego Parku Krajobrazowego, ponieważ jest się czym pochwalić.   

 

  W trakcie wypowiedzi Przewodniczącego Komisji radny Sławomir Gradzik opuścił 

salę narad. Stan radnych 16. 

 

Ad 11) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania do informacji 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za II kwartał 2018 r. – załącznik nr 25  

o protokołu. 

 

 Radny Adam Maciąg poprosił by Dyrektor Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. 

poinformował o zagrożeniach w szpitalu, ponieważ jest to bardzo ważne.   

 

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

powiedział, że jest kilka zagrożeń, które są zagrożeniami zewnętrznymi. Miesiąc temu 

Minister Zdrowia porozumiał się z pielęgniarkami odnośnie podwyżek płac i zgodnie  

z rozporządzeniem na dzień dzisiejszy każda pielęgniarka i położna powinna otrzymać do 

zasadniczej płacy 1 100 zł. Z pochodnymi jest to kwota 2 100 zł. a z Narodowego Funduszu 

Zdrowia szpital otrzymał tylko kwotę 1 600 zł. brutto brutto. Zagrożeniem dla szpitala jest 

kwota w wysokości 1 000 000 zł. rocznie, jeżeli podwyżki, o których mowa wyżej miałyby 

zostać zrealizowane. Ostatni strajk lekarzy i rezydentów spowodował, że Minister Zdrowia 

wydał stosowne rozporządzenia i zakredytował poszczególne stawki dla lekarzy rezydentów, 

tym samym wzrosły stawki dla lekarzy specjalistów, co wymusiło na dyrekcji szpitala 

podniesienie stawek dla lekarzy, ponieważ lekarz rezydent nie może zarabiać lepiej niż lekarz 

specjalista co generuje wydatek w skali roku kilkaset tysięcy złotych. Pan Masiowski 
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powiedział, że te dwa ruchy spowodowały, że kolejne grupy zawodowe: medyczne i nie 

medyczne domagają się podwyżek płac. Kolejne rozporządzenie, które mówi o minimalnych 

wynagrodzeniach w służbie zdrowia spowodowało to, że o ok. 5% trzeba było podnieść 

najniższe wynagrodzenia, dodając, że ok. 40 osób na 200 pracujących w szpitalu zarabia 

stawki najniższe i należy wypłacić im dodatek wyrównawczy. Dyrektor powiedział, że 

nastąpił również wzrost usług medycznych i niemedycznych. Transport wzrósł o ok. 100%  

w porównaniu do roku poprzedniego, ratownicy medyczni w roku ubiegłym pracowali za  

14 zł/h, a w tej chwili jest to stawka w wysokości ok. 25 zł/h. Zmianie uległy również ceny 

energii elektrycznej, która wzrosła o ok. 40%. Reforma, która wprowadziła siec szpitali, dała 

gwarancje, że namysłowski szpital ma zagwarantowany kontrakt, ale nikt nie dodał, że 

przychody szpitala są na poziomie roku 2015. Strata za półrocze wynosi ok. 600 000 zł, 

dodając, że tyle też jest nadwykonań, ale nie wie czy w tym roku będą one zapłacone. Plan 

modernizacji szpitala jest opracowany i wiadomo jakich nakładów potrzeba. Pan Masiowski 

powiedział, że ok. 150 szpitali należących do ogólnopolskiego stowarzyszenia szpitali 

powiatowych zastanawia się czy podpisywać kolejne kontrakty w ramach sieci szpitali czy  

z tej sieci szpitali nie wyjść. Z jednej strony jest szansa na wyższy kontrakt, czyli zapłacenie 

za rzeczywiste usługi z drugiej strony gwarancji sieci szpitali nie ma. Do końca roku będą 

musiały zapaść poważne decyzje odnośnie szpitalnictwa powiatowego, ponieważ te szpitale 

mają problemy finansowe. Poszczególni akcjonariusze będą zmuszeni, aby dofinansować 

namysłowski szpital, jeżeli będą chcieli utrzymać szpital pełno profilowy. 

           

W trakcie powyższej wypowiedzi radny Sławomir Gradzik powrócił na salę narad. 

Stan radnych 17.  

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że podziękowania należałyby się również 

Burmistrzowi Namysłowa i radnym Rady Miejskiej za udzieloną pomoc finansową na rzecz 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Poprosił, aby 8 października br. Prezes szpitala 

znalazł czas i zagościł po raz pierwszy na obradach sesji Rady Miejskiej w Namysłowie. 

Współpraca ze wszystkimi akcjonariuszami bez względu na to kto, ile ma udziałów dla 

Namysłowskiego Centrum Zdrowa S.A. jest bardzo ważna i gest życzliwości ze strony 

Prezesa szpitala w stronę Rady Miejskiej pomoże na przyszłość.  

 

 Radny Sławomir Gradzik powiedział, że sytuacja szpitala na koniec roku nie będzie 

dobra. Trzeba bardzo intensywnie pracować, aby tej złej sytuacji uniknąć, ponieważ może ona 

być tragiczna w skutkach dla szpitala.       

   

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

powiedział, że należy uzyskać przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, a jeżeli radny 

Gradzik jest w stanie pomóc szpitalowi to bardzo o to prosi. Pan Masiowski przypomniał, że  

w roku ubiegłym była podobna sytuacja, a wynik finansowy na koniec roku był na plusie, 

dodając, że wszystko zależy od płatnika a nie od dyrekcji szpitala.  

 

Radny Sławomir Gradzik odniósł się do wypowiedzi Pana Masiowskiego, mówią, że 

chodziło mu o to, że w tej kadencji jest możliwość, aby wykorzystać znajomości z opcją 

rządzącą w kraju. Powiedział, że wiele się mówi o kolejach i o innych rzeczach a może 

nadszedł czas by zainteresować się szpitalem. Jeżeli przed „posłowaniem” ktoś mówi, że 

przywiezie do Namysłowa wagon pieniędzy, a do dzisiaj go nie ma, to może ten wagon 

przydałby się do szpitala.   

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że ze strony wszystkich radnych 

powinien zostać skierowany apel do Posła Stawiarskiego dotyczący NCZ S.A. Poseł mówi  
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o budowie obwodnicy Namysłowa, a wszyscy wiedzą, że jest to nierealne, chyba, że za 

dwadzieścia lat. Radny powiedział, że szpital jest w tej chwili i powinniśmy zmobilizować 

Posła, aby o nasz szpital zawalczył w Warszawie, jak i o inne szpitale powiatowe w kraju, 

dodając, że czas na prace, a nie obietnice.      

 

Radny Wojciech Próchnicki powiedział, że słyszy wypowiedzi i się im dziwi, że są 

jakieś pretensje do Posła. Obecny rząd opracował plan wzrostu nakładów na służbę zdrowia 

największy od czasu reform w 1989 roku. Poprosił, aby radny Gradzik i radny Syndlarewicz 

nie uprawiali kampanii wyborczej. 

 

Radny Adam Maciąg powiedział, że opracowanie kolejnych planów jest kolejną 

obietnicą. Poparł słowa radnego Szyndlarewicza mówiąc, że obwodnica Namysłowa może 

być nawet za dwadzieścia jeden lat, a w tym roku niech poprawi się stan namysłowskiego 

szpitala.            

 

Radny Wojciech Próchnicki zapytał, czy radny A. Maciąg słyszał jego wcześniejszą 

wypowiedź czy myślał wtedy o czymś innym.   

 

Radny Adam Maciąg odpowiedział, że ma problemy z mówieniem, ale ze słuchem 

jeszcze nie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił, aby zachować odpowiednią kulturę 

wypowiedzi i merytoryczną wypowiedź, dodając, że szpital powiatowy powinien być 

oczkiem w głowie wszystkich, ponad podziałami politycznymi.  

 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy Prezes szpitala albo Dyrektor przyjedzie 

na sesję do Gminy Namysłów, aby za te cztery lata radnym podziękować.    

 

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

powiedział, że został tak wychowany, że jeżeli ktoś zaprasza to zazwyczaj uczestniczy  

w spotkaniu. Przez cztery lata takiego zaproszenia nie dostał, ale jeżeli stosowne zaproszenie 

otrzyma to w sesji rady miejskiej będzie uczestniczył osobiście lub Prezes Kuchczyński.  

Pan Masiowski powiedział, że szpital jest po 4 przetargach i ma nadzieję, że 5 przetarg 

uda się zrealizować, a tym samym uda się wybudować drugą windę w szpitalu, która jest 

koniecznością. W tym roku planowane jest wyremontowanie części oddziału wewnętrznego  

i ma nadzieję, że do końca tego roku uda się to zrobić. Poinformował o kończącym się 

remoncie otoczenia szpitala, zapraszając wszystkich na 16 października na godz. 1200 na 

zakończenie projektu pn. „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy 

ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie” oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej 

pamięci ordynatorów szpitala w Namysłowie, dodając, że zaproszenia dla radnych zostaną 

dostarczone poprzez Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego.                             

 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że informacja Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia S.A. za II kwartał 2018 r. została przyjęta. 

 

Radny Artur Masiowski opuścił salę narad. Stan radnych 16. 
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Ad 12) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że w p. interpelacje  

i zapytania radnych, radnych Adam Maciąg zadał pytanie dotyczące subwencji oświatowej,  

a następnie poprosił Skarbnik Powiatu o udzielenie odpowiedzi.  

 

Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka powiedziała, że w wyniku kontroli prez urząd 

kontroli skarbowej przeprowadzonej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań 

SIO, które są podstawą do naliczenia subwencji oświatowej za rok 2009, 2010 i 2011 

(subwencja była na rok 2010, 2011 i 2012) przypisano powiatowi łącznie do zwrotu kwotę  

4 mln zł. Kwota 500 000 zł. to była subwencja do zwrotu za rok 2010 (sprawozdanie roku 

2009). Kwota 1 300 000 zł to była subwencja do zwrotu za rok 2011 (sprawozdanie roku 

2010). Kwota 2 200 000 zł to była subwencja do zwrotu za rok 2012 (sprawozdanie roku 

2011). Powiat ze swojej strony wyczerpał całą procedurę odwoławczą, jeżeli chodzi  

o powyższe decyzje i w każdym przypadku złożone zostały skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie i w przypadku 1 decyzji Powiat zwrócił kwotę 500 000 zł do 

Ministerstwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę, w związku  

z czym została złożona kasacja wyroku do Najwyższego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie i czekamy na termin rozprawy. Dwie pozostałe decyzje za rok 2011 i rok 2012  

o łącznej wysokości 3 500 000 zł zostały wydane w tym samym czasie i te sprawy toczą się 

łącznie. Po wyczerpaniu całej procedury odwoławczej przez Powiat uprawomocniły się 

decyzje Ministerstwa Finansów, na obie decyzje zostały złożone skargi w Wojewódzkim 

Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Obie rozprawy przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym odbyły się w czerwcu i lipcu tego roku. Obie sprawy zakończyły się dla 

Powiatu z pozytywnym postanowieniem Sądu, ponieważ w obu przypadkach przyznano 

Powiatowi racje odnośnie wykazania w sprawozdaniu tych wychowanków którzy decyzją 

Sądu zostali skierowani do Ośrodka, ale do dnia 31 września nie dotarli do niego.  

W przypadku decyzji z rok 2011 z kwoty 1 300 000 zł pozostała do zapłaty kwota 208 000 zł, 

w przypadku decyzji za rok 2012 z kwoty 2 200 000 zł pozostało do zapłaty 190 000 zł. Do 

Powiatu dotarła informacja, że Ministerstwo Finansów na oba wyroki Sądu 

Administracyjnego złożyło skargi kasacyjne, dodając, że wyroki nie są prawomocne więc 

kilka lat potrwa zanim NSA zajmie się tymi sprawami. Jednocześnie toczyło się 

postanowienie dotyczące rozłożenia na raty kwoty wynikającej z dwóch prawomocnych 

decyzji, łącznej kwoty do zwrotu 3 500 000 zł. W roku ubiegłym został złożony wniosek  

o rozłożenie tej kwoty na okres 5 lat, co przekładało się na kwotę ok 700 000 zł rocznie przez 

5 lat począwszy od roku 2018. Minister Finansów rozłożył na raty wnioskowaną kwotę, 

aczkolwiek nie na 5 lat jak wnioskował Powiat, tylko na 24 raty, czyli na 2 lata. Powiat raz 

jeszcze zawnioskował o ponowne rozpatrzenie wniosku rozłożenia zwrotu subwencji na 5 lat. 

Gdy toczyły się powyższe postępowania Powiat zwrócił się z wnioskiem o zawieszenie 

postępowania do czasu rozstrzygnięcia rozpraw przed sądem i Minister Finansów przychylił 

się do wniosku. Pani Parzonka powiedziała, że Ministerstwo Finansów złożyło skargę 

kasacyjną do NSA, jednocześnie Minister Finansów wydał postanowienie o zawieszeniu 

postępowania w sprawie rozłożenia na raty co oznacza, że przez okres 3 lat Powiat ma 

względny spokój w powyższym temacie, dodając, że ma nadzieje, że w tym czasie Naczelny 

Sąd Administracyjny w Warszawie, zajmie się powyższymi sprawami i podtrzyma decyzje 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

 

Radni przyjęli powyższe informacje. 
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Ad 13) 

 

 Radny Roman Letki powiedział, że nie została dotrzymana obietnica dotycząca 

budowy drogi w Domaradzkiej Kuźni, na którą mieszkańcy czekali 4 lata. 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że nie jest to jedyna nie 

dotrzymana obietnica. W budżecie powiatu na rok ubiegły był również zaplanowany remont 

drogi w miejscowości Woskowice Górne, ale ze względu na brak środków inwestycja ta nie 

została zrealizowana tak jak i droga w Domaradzkiej Kuźni.  

  

 Radny Mariusz Jabłoński i radny Sławomir Gradzik opuścili salę narad.  

Stan radnych 14. 

 

 Radny Roman Letki powiedział, że nie przypomina sobie, aby 4 lata temu w budżecie 

zaplanowana do remontu była droga w Woskowicach Górnych, ale na pewno zaplanowana 

była droga w Domaradzkiej Kuźni. Radny zapytał, na co zostało przeznaczone 750 000 zł  

z niezwróconej subwencji oświatowej.  

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że kwota 700 000 zł zostanie 

przeznaczona na pokrycie braków budżetowych w Starostwie i w placówkach oświatowych. 

Przypomniał, że w budżecie zaplanowano sprzedaż mienia na kwotę 500 000 zł, ale udało się 

sprzedać tylko 1 działkę budowlaną. Starosta powiedział, że 5-6 lat temu droga  

w Domaradzkiej – Kuźni również nie była w dobrym stanie i nie została wyremontowana, 

mimo że radny Roman Letki był wtedy członkiem zarządu, dodając, że ma nadzieje, że droga 

ta zostanie wyremontowana w następnej kadencji bez względu na to kto będzie zasiadał  

w zarządzie powiatu. Starosta Andrzej Micha powiedział, że w ostatnim czasie bardzo dużej 

degradacji uległa droga w Strzelcach, która również wymaga pilnego remontu, a pieniędzy 

jest mało. Poruszył temat inwestycji w szpitalu jak i jego dofinansowania by utrzymać 

płynność finansową.  

 

 W trakcie wypowiedzi Starosty Namysłowskiego na sale narad wrócił radny Artur 

Masiowski. Stan radnych 15. 

 

 Radny Roman Letki powiedział, że gdy był członkiem zarządu to Starosta pełnił 

funkcje radnego. Przypomniał, że największą inwestycją Powiatu była wtedy droga 

Świerczów – Mąkoszyce i w tym czasie droga w m. Kozuby, która była wtedy najgorszą 

drogą została również wyremontowana.  

 

Ad 14) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz powiedział, że radni drogą mailową 

otrzymali następujące informacje: uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 

podziału na okręgi wyborcze – załącznik nr 26 do protokołu, protokół Komisji 

Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli – załącznik nr 27 do protokołu, odpis wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w sprawie wyboru wicestarosty – 

załącznik nr 28 do protokołu, pismo Wojewody Opolskiego w sprawie analizy oświadczeń 

majątkowych Starosty Namysłowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu – załącznik 

nr 29 do protokołu i wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

– załącznik nr 30 do protokołu.  

 Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz poinformował, że wszyscy radni  
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w terminie złożyli oświadczenia majątkowe na koniec kadencji, ostatnia sesja w obecnej 

kadencji odbędzie się 17 października br., natomiast posiedzenia komisji odbędą się  

15 października br. Przewodniczący Rady przypomniał o rajdzie rowerowym organizowanym 

przez Starostę Namysłowskiego i Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Jacka Pietroszka. 

 

 Przewodniczący Komisji Jerzy Szubert zaproponował, aby na terenie Starostwa 

Powiatowego zorganizować stałą wystawę Stobrowskiego Parku Krajobrazowego.   

 

 

Ad 15) 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz 

zamknął XLV posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 

  

 

 

XLV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1430. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

          Piotr Lechowicz 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

           Piotr Lechowicz 

 

 

Protokolant: Monika Duraj………………… 

 

 

 

 


