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PROTOKÓŁ NR VII/2011 
Z VII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 30 MARCA 2011 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady VII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1402 . 
 
Proponowany porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja Burmistrza Namysłowa nt propozycji zmian w ruchu drogowym wokół 

Rynku Namysłowa. 
4. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między 

sesjami. 
5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena 

sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie powiatu 
namysłowskiego w 2010 roku. 

6. Ocena stanu sanitarnego powiatu namysłowskiego za rok 2010. 
7. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie za 2010 rok. 
8. Informacja o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w powiecie namysłowskim za 2010 r. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  
w 2011 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

b) zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Lepsza Szkoła Zawodowa 
– Lepszym Jutrem II”, 

c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego, 
d) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2011 rok”, 

e) przyjęcia Porozumienia pomiędzy Wojewodą Opolskim a Zarządem Powiatu 
Namysłowskiego w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu 
administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu namysłowskiego w 2011 r., 

f) zatwierdzenia projektu „Wilków na kółkach” współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

g) zatwierdzenia projektu  „JOB – czyli jak opuścić bezrobocie” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

h) zatwierdzenia projektu „Sprawny Urząd II” współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

i) planu pracy Komisji Rewizyjnej, 
j) zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie, 
k) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 r., 
l) zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów  

i wydatków w 2011 roku, 
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m) zmiany uchwały Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 
lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok, 

n) załatwienia skargi z dnia 15 grudnia 2010 r. na działanie Starosty 
Namysłowskiego, 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach 

bieżących. 
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
13. Wolne wnioski i sprawy różne. 
14. Zakończenie sesji. 

 
Ad 1) 

Otwarcia VI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Roman Półrolniczak. Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do 
protokołu, stwierdził prawomocność obrad (stan radnych 17 radnych). Lista obecności 
kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób uczestniczących  
w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu przywitał radnych Powiatu Namysłowskiego, Starostę 
Namysłowskiego – Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego – Andrzeja Spóra, 
Skarbnik Powiatu – Katarzynę Parzonkę, Mecenasa – Helmuta Pykę, Sekretarza Powiatu – 
Andrzeja Gosławskiego, Zastępca Burmistrza Namysłowa – Grzegorza Kubata, dyrektorów 
biur poselskich – Marię Teodorczyk i Leokadię Czarny,  Radną Sejmiku Wojewódzkiego- 
Teresę Ceglecką – Zielonkę, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – 
Bożenę Karczowską- Kułakowską, Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji – Urszulę 
Grzybowską –Kuriata,  Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia – Piotra Rogalskiego, 
Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – Krzysztofa Gacka, 
Radnych Miasta i Gmin, Kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i pozostałe 
osoby przybyłe na sesję. 
 
Ad 2) 

Zmian do porządku obrad nie było w związku z czym Przewodniczący Rady Powiatu 
odczytał porządek obrad i przy punkcie 1 stwierdził prawomocność obrad. Następnie poddał 
porządek obrad pod głosowanie, który został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 3)  

Zastępca Burmistrza Namysłowa – Grzegorz Kubat odniósł się do informacji  
dot. propozycji zmian w ruchu drogowym wokół Rynku Namysłowa. 
 Powiedział, że na chwilę obecną nie jest w stanie przedstawić koncepcji zmian w 
ruchu kołowym wokół Rynku Namysłowa ponieważ jej nie ma. Dodał, że w chwili obecnej 
rozpoczyna się inwestycja przebudowy ulic w Namysłowie i zadanie to rozłożone zostało na 
dwa lata, aby prowadzone prace remontowe jak najmniej utrudniały poruszanie się wokół 
rynku. Powiedział, że jeżeli będzie przygotowana jakakolwiek koncepcja zmian w ruchu 
kołowym wokół rynku z pewnością zostanie ona przedstawiona wszystkim zainteresowanym 
a na chwile obecną tematyka zamknięcia rynku podzieliła mieszkańców rynku z 
przedsiębiorcami. Dodał, że to nie Burmistrz Namysłowa jest osobą władną w tej kwestii ale 
Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i to ona analizuje wszystkie dostępne dane 
związane z tym tematem. Zaznaczył, że na przełomie maja - czerwca zostanie zorganizowane 
spotkanie z mieszkańcami rynku i przedsiębiorcami w celu przedstawienia dokładnego planu 
remontu dróg wokół rynku. Powiedział, że w wyniku przeobrażeń dróg planowane jest 
stworzenie około 80 miejsc parkingowych na terenie PKS. Wspomniał również o systemie 
blokowania miejsc dla przedsiębiorców. Jednocześnie zaprosił radnych do zapoznania się z 
informacjami o planowanych zmianach, które będą dostępne na przełomie maja –czerwca. 
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 Przewodniczący Rady Powiatu – Roman Półrolniczak podziękował panu Grzegorzowi 
Kubat za przedstawione informacje i udzielił głosu radnemu Michałowi Ilnickiemu.  
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że od wielu lat toczy się rozmowa z Zarządem Dróg 
Krajowych na temat budowania ronda przy rozjeździe na  Opole - Brzeg  (koło ,,Grzybka’’) , 
rozbudowania ronda przy placu Wolności jak również przebudowa drogi od rozjazdu Brzeg -
Opole do Kamiennej oraz budowa ronda w tej miejscowości. Zapytał na jakim etapie są te 
zadania.  
 
 Zastępca Burmistrza – Grzegorz Kubat powiedział, że na stronie internetowej 
Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad są wymienione pierwsze kroki jakie podjęła Dyrekcja 
w celu przebudowy drogi od Kamiennej do rozjazdu Brzeg - Opole. Powiedział, że rozmowy 
w tej sprawie trwają już wiele lat. Wszystko zależy od kwestii finansowych związanych z tą 
inwestycją. Na chwile obecną na w/w stronie rozpisana jest inwestycja pod nazwą ,,Rondo 
Kamienna’’ i ,,Rondo Grota – Roweckiego’’. Powiedział, że w porozumieniu z Generalną 
Dyrekcją Gmina Namysłów będzie partycypować w kosztach przy realizacji zadania 
Smarchowice Wielkie – Smarchowice Nowe. Gmina Namysłów zamierza zrobić odwodnienie 
całej tej inwestycji oraz przygotowanie pod kanalizację, ma to służyć nakłonieniu Generalnej 
Dyrekcji do położenia nawierzchni wraz z chodnikami i poboczami.  
 
 Pan J. S. powiedział, że wypowiedź Zastępcy Burmistrza na temat przebudowy dróg 
wokół rynku mija się z prawdą, ponieważ całą ,,burzę’’ na ten temat rozpętał Burmistrz 
Namysłowa. Zacytował jedną z wypowiedzi Burmistrza Namysłowa opublikowaną w Nowej 
Trybunie Opolskiej, z której wynika, że rynek będzie stopniowo zamykany aż do całkowitego 
zamknięcia ruchu kołowego wokół rynku. Powiedział, że w dniu dzisiejszym mija 119 dzień 
kiedy przedstawiciele przedsiębiorców wokół rynku starają się o spotkanie z Burmistrzem, 
zaznaczając, że jest zdania, iż Burmistrz powinien spotykać się ze swoimi wyborcami. Dodał, 
że rynek jest dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców. Zwrócił się do Zastępcy Komendy 
Powiatowej Policji z pytaniem jakie są zagrożenia w rejonie rynku związane z ruchem 
kołowym. 
 
 Zastępca Burmistrza – Grzegorz Kubat odniósł się do wypowiedzi Pana S. mówiąc, że 
nie zamierza polemizować gdyż w chwili obecnej nie ma żadnej koncepcji do 
przedyskutowania i żadne decyzje nie zostały podjęte. Rynek jest dla wszystkich dla 
przedsiębiorców, mieszkańców, turystów więc jak będą zaplanowane konkretne działania 
sprawa zostanie przedyskutowana  ze wszystkimi.  
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak zakończył dyskusję na temat 
planowanego zamknięcia rynku dla ruchu kołowego mówiąc, że rozmowa powróci jeśli będą 
już znane konkretne działania.  
 
Ad 4) 

Starosta Julian Kruszyński przedstawił informację o realizacji uchwał Rady Powiatu 
podjętych na VI sesji w dniu 25 lutego 2011 r. stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu oraz 
informację z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami tj. od 25 lutego 2011 r. 
do 30 marca 2011 r., która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
 Dodatkowo powiedział, że kierowane są do niego liczne zapytania w związku ze 
sprawami sądowymi jakie się toczą w sprawie Zarządu spółki Namysłowskie Centrum 
Zdrowia i w związku z tym poprosił Mecenasa aby udzielił w tej kwestii wyjaśnień.  
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 Mecenas – Helmut Pyka powiedział, że pan Andrzej Galla skierował sprawę do sądu 
przeciwko Prezesowi Rogalskiemu o zwrot 188 tys. zł w związku z niezłożonym 
oświadczeniem majątkowymi w okresie swojej poprzedniej kadencji.  Wyjaśnił, że sąd uznał, 
iż Prezes Zarządu podmiotu kapitałowego nie ma obowiązku składania oświadczenia 
majątkowego. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Opolu, który również stwierdził, że nie 
było potrzeby składania oświadczenia majątkowego. Zaznaczył, że przeprowadzona sprawa 
sądowa stanowiła koszty dla spółki w wysokości około 19 tys. zł dla Namysłowskie Centrum 
Zdrowia.  
 
 Przewodniczący Rady podziękował Mecenasowi za wyjaśnienia i udzielił głosu 
radnemu Michałowi Ilnickiemu.  
 

Radny Michał Ilnicki poprosił Starostę Namysłowskiego o rozszerzenie kwestii,  
o których mówił Starosta Namysłowski przy sprawozdaniu z działalności Zarządu Powiatu, 
dotyczących: drogi Głuszyna – Brzezinka, dyskusji na temat sfałszowanych protokołów  
z pierwszej sesji Rady Powiatu, ogłoszenia przetargu na sprzedaż gruntów rolnych, sprzeczki 
pomiędzy Państwem K. a Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz decyzji Zarządu Powiatu  
w sprawie skargi na Starostę. Zapytał również kto redaguje nową gazetę powiatu 
namysłowskiego.  
 
 Starosta – Julian Kruszyński odniósł się do pytań skierowanych przez radnego 
Michała Ilnickiego. W pierwszej kolejności zaznaczył, że inwestycja droga Głuszyna – 
Brzezinka jest w trakcie kontrolowania. Powiedział, że jutro odbędzie się spotkanie  
z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, na którym zostaną poruszone kwestie 
tej drogi.  
 
 Radny Michał Ilnicki odniósł się do wypowiedzi Starosty Namysłowskiego omawiając 
kwestie związane z unieważnieniem decyzji budowy drogi Głuszyna – Brzezinka. Wspomniał 
również o cofnięciu, przez obecny Zarząd Powiatu, upoważnienia dla radców prawnych pana 
W. do wykonywania czynności prawnych w wyżej wspomnianej sprawie. 
 

Starosta – Julian Kruszyński powiedział, że nie chciałby aby sesja przerodziła się  
w polemikę pomiędzy nim a radnym Michałem Ilnickim. Odniósł się do cofnięcia 
upoważnienia kancelarii pana W. mówiąc, że obecnie w starostwie zatrudniony jest nowy 
radca prawny w związku z czym nie było potrzeby płacić za obsługę prawną firmie pana W. 
Wspomniał również o pozostałych upoważnieniach wydanych pracownikom przez byłego 
Starostę mówiąc, że część z nich została cofnięta. Następnie poruszył kolejny temat, który 
dotyczył rzekomego sfałszowania protokołów z pierwszej sesji.  

 
 Radny Michał Ilnicki odniósł się do kwestii sfałszowanych protokołów z pierwszej 
sesji cytując fragment orzeczenia prokuratury z Brzegu w tej sprawie oraz fragment notatki 
dot. tego tematu sporządzonej przez Zarząd Powiatu i podpisana przez Juliana Kruszyńskiego 
i Andrzeja Zielonka. Następnie zapytał  o grunty rolne, na które został ogłoszony przetarg. 
 
 Starosta – Julian Kruszyński powiedział, że ostatnia notatka jaka została przeczytana 
przez radnego Ilnickiego jest informacją skierowaną do prasy jako odzew na paszkwil 
zamieszczony w Nowej Trybunie Opolskiej. Dokument ten później został również przesłany 
do prokuratury. Następnie odniósł się do sprawy pana B. mówiąc, że prowadzone były 
negocjacje z zainteresowanymi stronami z których wynikło, że grunty w Wilkowie zostaną 
wydzierżawione Panu B. na okres 3 lat. Zaznaczył, że temat rekompensaty nie został 
poruszony przez żadną ze stron. Następnie odniósł się do sprawy Państwa K. mówiąc, że 
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zagadnienie będzie omawiane przy projekcie uchwały. W związku z tym proponuje wtedy 
skupić się na tej tematyce. 
 
 Radny Michał Ilnicki przypomniał, że Pan B. odstąpił od dzierżawienia 100 ha gruntu 
przed terminem zakończenia umowy. Dodał, że uważa, że zaproponowane przez Zarząd 
warunki nie satysfakcjonują Pana B. 
 
 Wicestarosta – Andrzej Spór powiedział, że Pan B. dzierżawił 50 ha gruntów  
a drugą połowę dzierżawił jego zięć. Dodał, że Pan B. ponadto wyraził zgodę na to, że co 2 
lata będzie wykonywał badania gleby celem sprawdzenia jej jakości.  
 
 Starosta – Julian Kruszyński odniósł się następnie do tematu gazety powiatowej. 
Powiedział, że do końca roku powiat obowiązywała umowa z Burmistrzem Namysłowa  
w sprawie wspólnego wydawania i finansowania ,,Gazety Namysłowskiej’’. W związku  
z wygaśnięciem umowy Zarząd Powiatu postanowił samodzielnie wydawać swój informator 
powiatowy. Ponieważ samodzielne prowadzenie gazety wiąże się z wysokimi kosztami 
Zarząd Powiatu postanowił wydawać informator wspólnie z istniejąca już gazetą 
,,Namysłowianin’’. Obecnie gazeta ta w podtytule ma adnotację, że zawiera również 
informator powiatowy. Po przeprowadzonych negocjacjach Powiat Namysłowski uzyskał  
4 strony w środku gazety na których mogą być umieszczane informację dla opinii publicznej. 
Zaznaczył, że na Sali obecny jest Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego i poprosił aby 
udzielił on szczegółowych informacji w tym temacie. 
 
 Rzecznik prasowy – Sławomir Stramski wytłumaczył zasady publikowania informacji 
w wyżej wspomnianej gazecie. Zaznaczył, że koszty wydawania informatora powiatowego są 
znacznie niższe niż wydawana wcześniej ,,Gazeta Namysłowska’’. Powiedział, że 
szczegółowe informację można uzyskać kontaktując się z redaktorem naczelnym gazety 
,,Namysłowianin’’. 
 
 Radny Michał Ilnicki w odpowiedzi zacytował fragment artykułu ze Starostą 
Namysłowskim zamieszczony w gazecie ,,Namysłowianin’’ dotyczące zamożności 
mieszkańców powiatu. Dodał, że jest zdania, że mieszkańcy Powiatu wzbogacili się o wiele 
instytucji oraz zrealizowanych inwestycji. Odniósł się ponadto do kwestii drogi Głuszyna – 
Brzezinka oraz płotu państwa W. prosząc aby Zarząd Powiatu był w tych kwestiach 
obiektywny.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że zdaje sobie sprawę, że rozwiązanie 
niektórych problemów trwa nieco dłużej, ale prosi o zachowanie dyscypliny czasowej. Oddał 
głos Staroście Namysłowskiemu. 
 
 Starosta – Julian Kruszyński powiedział, że nie sądzi, że sesja Rady Powiatu powinna 
polegać na analizie artykułów zamieszczonych w prasie. Odniósł się do kwestii rzekomego 
zajęcia pasa drogowego w Nowym Folwarku. Zaznaczył, że taka sytuacja jak u Państwa W. 
występuje w wielu miejscach. Dodał, że informacje takie napływają w chwili obecnej 
stopniowo do powiatu. Poprosił aby zostawić tą sprawę do rozstrzygnięcia odpowiednim 
organom.  
 
  Przewodniczący Rady zaproponował aby radny Michał Ilnicki kierował swoje pytania 
na piśmie prosząc o wyjaśnienia co znacznie usprawni prowadzenie obrad kolejnych sesji. 
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 Radny Sławomir Hinborch zapytał Starostę Namysłowskiego o dotacje udzieloną 
Klubowi ,,Start’’ oraz poprosił o udostępnienie informacji o podziale środków na 
poszczególne zadania z zakresu sportu i kultury. 
 
 Starosta powiedział, że Klub ,,Start’’ został dofinansowany ze środków z Wydziału 
Promocji. Dodał, że informacja o podziale pozostałych środków na zadania z zakresu sportu  
i kultury zostanie udostępniona.  

 
Radny Paweł Cholaś zapytał o przetarg na dzierżawę działek na okres 3 lat, o których 

mówił Starosta w informacji z działalności Zarządu Powiatu. 
 
Starosta – Julian Kruszyński wyjaśnił zasady dzierżawienia gruntów na okres trzech 

lat oraz określił ich położenie.  
 

Radni przyjęli przedstawione przez Starostę informacje. 
 
Ad 5) 

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie z działalności Komendy 
Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu 
zagrożenia na terenie powiatu namysłowskiego w 2010 roku – załącznik nr 5 było 
omawiane na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz na Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Infrastruktury. W związku z czym prosi o ewentualne pytania. 

Pytań nie było, w związku z czym Przewodniczący Rady poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury.  

 
Przewodniczący Komisji – Roman Letki powiedział, że Komisja pozytywnie 

jednogłośnie zaopiniowała powyższy materiał. 
 
Radni jednogłośnie przyjęli powyższą informację 

 
Ad 6)  

Przewodniczący Rady powiedział, że ocena stanu sanitarnego powiatu 
namysłowskiego za rok 2010 – załącznik nr 6 była omawiana na posiedzeniu Zarządu 
Powiatu oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury, Komisji Zdrowia  
i Spraw Społecznych . W związku z czym prosi o ewentualne pytania. 

Pytań nie było, w związku z czym Przewodniczący Rady poprosił o opinię 
Przewodniczących Komisji.  

 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury – Roman 

Letki powiedział, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała powyższy materiał. 
 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 
powiedział, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała powyższy materiał. 
 

Radni jednogłośnie przyjęli powyższą informację 
 
Ad 7) 

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie za 2010 rok – załącznik nr 7 było omawiane na 
posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych . W związku  
z czym prosi o ewentualne pytania. 
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Pytań nie było, w związku z czym Przewodniczący Rady poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji.  
 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 
powiedział, że Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała powyższy materiał. 

 
Radni jednogłośnie przyjęli powyższą informację 

 
Ad 8) 

Przewodniczący Rady powiedział, że informacja o realizacji przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zadań ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w powiecie namysłowskim za 2010 r – załącznik 
nr  8 było omawiane na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych, Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej . W związku  
z czym prosi o ewentualne pytania. 

Pytań nie było, w związku z czym Przewodniczący Rady poprosił o opinię 
Przewodniczących Komisji.  
 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 
powiedział, że Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała powyższy materiał. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej – 

Andrzej Szrom powiedział, że Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała powyższy 
materiał. 
 

Radni jednogłośnie przyjęli powyższą informację 
 
Przewodniczący Rady  ogłosił 10 minutową przerwę. 

 
Ad 9a) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. dla 
Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 9 do protokołu. 

Poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji i Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 

powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt powyższej uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 
realizację w 2011 r. dla Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano 
jej numer VII/43/2011, stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu 
 
Ad 9b) 
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Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Lepsza Szkoła Zawodowa – 
Lepszym Jutrem II” – załącznik nr 11 do protokołu. 

Poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji i Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt powyższej uchwały pod 

głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Lepsza 
Szkoła Zawodowa – Lepszym Jutrem II” została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
VII/44/2011, stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad 9c) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego– załącznik nr 13 
do protokołu. 

Poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji i Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt powyższej uchwały pod 

głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 
Opolskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VII/45/2011, stanowi ona 
załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad 9d) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2011 rok”– załącznik nr 15 do protokołu. 

Poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji i Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt powyższej uchwały pod 

głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2011 rok”–  została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer VII/46/2011, stanowi ona załącznik nr 16 do protokołu. 
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Ad 9e) 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 

przyj ęcia Porozumienia pomiędzy Wojewodą Opolskim a Zarządem Powiatu 
Namysłowskiego w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji 
rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na 
terenie powiatu namysłowskiego w 2011 r– załącznik nr 17 do protokołu. 

Poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji i Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt powyższej uchwały pod 

głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie przyj ęcia Porozumienia pomiędzy Wojewodą Opolskim  
a Zarządem Powiatu Namysłowskiego w sprawie wykonywania niektórych zadań  
z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu namysłowskiego w 2011 r–  została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer VII/47/2011, stanowi ona załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad 9f) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia projektu „Wilków na kółkach” współfin ansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego – załącznik nr 19 do protokołu. 

Poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji i Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt powyższej uchwały pod 

głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu „Wilków na kółkach” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego –  została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer VII/48/2011, stanowi ona załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad 9g) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia projektu  „JOB – czyli jak opuścić bezrobocie” współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego – załącznik nr 21 do protokołu. 

Poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji i Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt powyższej uchwały pod 

głosowanie. 
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Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu  „JOB – czyli jak opuścić bezrobocie” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego –  została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer VII/49/2011, stanowi ona załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad 9h) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia projektu „Sprawny Urząd II” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.– załącznik nr 23 do protokołu. 

Poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji i Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt powyższej uchwały pod 

głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu „Sprawny Urząd II” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego –  została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer VII/50/2011, stanowi ona załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Ad9i) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
planu pracy Komisji Rewizyjnej– załącznik nr 25 do protokołu i poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej –  została podjęta jednogłośnie 
i nadano jej numer VII/51/2011, stanowi ona załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Ad 9j) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie– załącznik nr 27 
do protokołu. 

Poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji i Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt powyższej uchwały pod 

głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia  
w Namysłowie–  została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VII/52/2011, stanowi ona 
załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Ad9k) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 r.– załącznik nr 29 do 
protokołu. 

Poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji i Unii Europejskiej – Andrzej 

Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały 
 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt powyższej uchwały pod 

głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków –  
została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VII/53/2011, stanowi ona załącznik nr 30 
do protokołu. 
 
Ad 9l) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów  
i wydatków w 2011 roku– załącznik nr 31 do protokołu. 

Poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji i Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt powyższej uchwały pod 

głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, 
dochodów i wydatków w 2011 roku –  została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
VII/54/2011, stanowi ona załącznik nr 32 do protokołu. 
 
Ad9m) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 
roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok– załącznik nr 33 do protokołu. 

Poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji i Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt powyższej uchwały pod 

głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/2011 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 
2011 rok –  została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VII/55/2011, stanowi ona 
załącznik nr 34 do protokołu. 
 
Ad 9n) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
załatwienia skargi z dnia 15 grudnia 2010 r. na działanie Starosty Namysłowskiego– 
załącznik nr 35 do protokołu. 

 



 12

Wicestarosta Namysłowski – Andrzej Spór powiedział, że w imieniu Zarządu Powiatu 
wnosi o poprawkę w paragrafie 1. Następnie odczytał treść proponowanej zmiany, która 
brzmiała następująco: ,,Powyższa skarga w stosunku do Starosty Namysłowskiego 
powołanego dnia 23 grudnia 2010 r. jako nieuzasadniona z przyczyn określonych w 
uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, podlega odmownemu 
załatwieniu’’ 

 
Przewodniczący Rady poprosił o opinie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczącego Komisji – Tadeusz Bezwerchny powiedział, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przedstawiony radnym w materiałach na sesję.  
 
 Wicestarosta Andrzej Spór poprosił aby Mecenas odniósł się do proponowanych 
zmian w paragrafie 1. 
 
 Mecenas – Helmut Pyka wyjaśnił zmiany zaproponowane do paragrafu 1. 

 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że na Komisji Rewizyjnej głosowany był projekt 

uchwały zamieszczony w materiałach na sesje, czyli bez proponowanej przez Wicestarostę 
zmiany. W związku z tym nad takim projektem uchwały chciałby głosować. A jeżeli nie to 
prosi aby projekt uchwały powrócił na obrady Komisji Rewizyjnej.  

 
Mecenas – Helmut Pyka powiedział że jeśli projekt uchwały miałby powrócić na 

obrady Komisji Rewizyjnej to jest zdania, że z głosowania powinien być wyłączony były 
Starosta Michał Ilnicki. Zaznaczył, że kwestia przegłosowania uchwały w chwili obecnej 
tudzież odłożenia jej na kolejna sesje jest suwerenną decyzją Rady.  
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że uważa, że sprawa powinna wrócić na obrady 
Komisji Rewizyjnej. 
 
 Wicestarosta – Andrzej Spór powiedział, że skarga jest z dnia 15 grudnia i dotyczy 
byłego Starosty. Została ona przekazana obecnemu Zarządowi Powiatu 27 grudnia 2010 r. 
Powiedział, że skarga dotyczy bezpośrednio sporu pomiędzy Państwem K. i Wspólnotami 
Mieszkaniowymi. Omówił działania podjęte przez Zarząd Powiatu w celu rozwiązania wyżej 
wspomnianego konfliktu. 
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawianym 
przez Wicestarostę. Złożył wniosek aby projekt uchwały powrócił pod obrady Komisji 
Rewizyjnej i został wycofany z dzisiejszego porządku obrad. 
 

Starosta – Julian Kruszyński powiedział, że zapadły decyzje sądu w kwestiach 
związanych z gruntem spornym na Starym Mieście (koło Pałacu). Omówił również błędy 
popełnione w tej kwestii przez poprzedniego Starostę Michała Ilnickiego i powiedział, że 
obecnie Zarząd Powiatu dąży do ich naprawienia.  
 
 Radny – Michał  Ilnicki powiedział, że w czasie trwania poprzedniej kadencji byli 
członkowie Komisji Rewizyjnej oraz były Przewodniczący Rady Powiatu byli na  
ul. Staromiejskiej w celu zbadania sporu pomiędzy państwem K. i Wspólnotami 
Mieszkaniowymi. Zaznaczył, że zaproponowany w poprzedniej kadencji podział był 
podziałem sprawiedliwym. 
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 Dyskusja pomiędzy radnym Michałem Ilnickim i Wicestarostą Andrzejem Spórem nt. 
sporu pomiędzy Państwem K. i Wspólnotami Mieszkaniowymi. 
 

Radny – Andrzej Szrom powiedział, że był na ul. Staromiejskiej badać sprawę i nie 
uważa aby zmiana proponowana przez Wicestarostę w paragrafie 1 była znacząca dla 
ogólnego projektu uchwały, gdyż uzasadnienie pozostaje bez zmian.  
 
 Radny Sławomir Hinborch powiedział, że prowadzone są zbyt głębokie spekulacje. 
Powiedział, że skargę powinno się rozpatrywać w kwestii Urzędu, którego sprawa dotyczy. 
Wskazanie konkretnej osoby winnej nie rozwiązuje sprawy. W związku z tym jest zdania, że 
wprowadzony paragraf nie wnosi istotnych zmian.  
 
 Radny Michał Ilnicki ponownie złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad wyżej 
analizowanego projektu uchwały.  
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Michała Ilnickiego. 
 
 Wniosek został odrzucony przy 7 głosach za i 10 głosach przeciwnych. 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał pod głosowanie poprawkę do 
paragrafu pierwszego projektu uchwały wniesioną przez Wicestarostę Namysłowskiego. 
 
 Wniosek został przyjęty przy 9 głosach za, 7 głosach przeciw i 1 wstrzymującym. 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak  odczytał projekt uchwały wraz  
z wprowadzonymi zmianami i poddał go pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie załatwienia skargi z dnia 15 grudnia 2010 r. na działanie 
Starosty Namysłowskiego –  została podjęta przy 9 głosach za, 7 głosach przeciw i 1 głosie 
wstrzymującym i nadano jej numer VII/56/2011, stanowi ona załącznik nr 36 do protokołu. 

 
Ad 10) 

Mecenas – Helmut Pyka odniósł się do kwestii tematu cofniętych pełnomocnictw 
przez obecnego Starostę oraz sprawy dogi powiatowej Głuszyna – Brzezinka. Poruszył 
również temat rezygnacji Pana Masiowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
NCZ i jednocześnie nadania mu funkcji pełnomocnika Rady Nadzorczej. Dodał, że Pan 
Masiowski złożył pisemną rezygnację z powierzonej mu funkcji w związku z tym mecenas 
musiał wycofać udzielone mu upoważnienie. 

 
Radny Michał Ilnicki uważa, że niepotrzebne było wycofanie pełnomocnictwa 

kancelarii Pana W.  
 
 Prezes Piotr Rogalski podziękował Mecenasowi, że czuwał nad przebiegającym 
przeciwko niemu procesowi. Powiedział, że jeśli wpłynie uzasadnienie z Sądu to zapoznania 
z nim radnych.  
 
Ad 11) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak przedstawił dwa pisma, które wpłynęły 
od państwa K. stanowiące kolejno załącznik nr 37 i 38 do protokołu dot. sporu związanego  
z działką nr 437/307 Zaznaczył, że każdy radny otrzymał ksero wyżej wymienionych pism. 
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Poinformował ponadto, że radnym udostępniony został projekt nowego Statutu 
Powiatu Namysłowskiego. Poprosił aby radni zapoznali się z materiałem gdyż temat ten 
zostanie poruszony na kolejnej sesji.   

Ponadto przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych 
powiatu do dnia 30 kwietnia 2011 roku.  
 
Ad 12) 

Protokół z VI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 13) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak oddał głos radnej z Rady Miejskiej Pani 
Irenie Klucowicz. 

 
Radna Rady Miasta Namysłowa – Irena Kucewicz przekazała radnym prośbę 

mieszkańców ulicy Grunwaldzkiej oraz mieszkańców wsi Ligotka, która dotyczy położenia 
dywanika asfaltowego wzdłuż ul. Grunwaldzkiej oraz wykonania chodnika. W związku z tym 
zapytała czy jest możliwość ujęcia w planie finansowym remontu tej ulicy. Przy okazji 
podziękowała byłemu Staroście Michałowi Ilnickiemu i Radzie Powiatu w kadencji 2006-
2010, jak również pracownikom Starostwa Powiatowego za fachowe złożenie projektu  
i wykonanie dogi Kowalowice – Baldwinowie.  

 
Wicestarosta – Andrzej Spór powiedział, że do Starostwa wpłynęło pismo w tej 

sprawie i odpowiedz zostanie udzielona na piśmie.  
 
Skarbnik Powiatu – Katarzyna Parzonka zwróciła uwagę, że dziś radni otrzymali 

sprawozdanie z realizacji budżetu, które stanowi podsumowanie pracy byłego Zarządu 
powiatu i będzie omawiane na przyszłych sesjach.  

 
Ad 14) 
 

VII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1648. 
 
 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu  
 
         Roman Półrolniczak 
 
 
                        Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                                                                                                           Roman Półrolniczak 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Monika Duraj…………………… 
 
Protokół sporządziła: Anna Kołacz……………… 


