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PROTOKÓŁ NR X/2011 
Z X SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 29 czerwca 2011 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 
 

*  *  * 
 
 

Obrady X sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1300. 
 
 
 
Proponowany porządek obrad. 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między 

sesjami. 
4. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

w powiecie namysłowskim za rok 2010. 
5. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu namysłowskiego. 
6. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu namysłowskiego. 
7. Informacja o funkcjonowaniu oświaty w roku szkolnym 2010/2011. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie Powiatu 
Namysłowskiego. 

b) zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XLIV/400/2010 z dnia  
10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2011. 

c) zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
30 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 
na ich realizację w 2011 r. dla Powiatu Namysłowskiego. 

d) przyznania pierwszeństwa przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu 
mieszkalnego położonego w N. przy P. W. na rzecz najemcy Pana J. M. 

e) określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego  
w ramach inicjatywy lokalnej. 

f) załatwienia skargi z dnia 20 maja 2011r. na działalność Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego. 

g) załatwienia skargi z dnia 24 maja 2011r. na działania Starosty Namysłowskiego 
Juliana Kruszyńskiego. 

h) zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 
2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego. 

i) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 roku. 
9. Interpelacje i zapytania radnych.  
10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących. 
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
12. Wolne wnioski i sprawy różne. 
13. Zakończenie sesji. 
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Ad 1) 
Otwarcia X sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

Powiatu Roman Półrolniczak.  
Przewodniczący Rady Powiatu przywitał radnych Powiatu Namysłowskiego, 

Wicestarostę Namysłowskiego – Andrzeja Spóra, Wiceprezesa Namysłowskiego Centrum 
Zdrowia – Kamila Dybizmańskiego, Radną Sejmiku Wojewódzkiego – Teresę Ceglecką – 
Zielonka, Skarbnik Powiatu – Katarzynę Parzonkę, Sekretarza Powiatu – Andrzeja 
Gosławskiego, Kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i pozostałe osoby 
przybyłe na sesję. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik  

nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (stan:15 radnych). Lista obecności 
kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób uczestniczących  
w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Dodał, że radni nieobecni są usprawiedliwieni.  
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak wraz z radnymi Powiatu 
Namysłowskiego oraz pozostałymi osobami obecnymi na sesji uczcił chwilą ciszy pamięć 
tragicznie zmarłego śp. Wiceburmistrza Namysłowa - Grzegorza Kubata. 
 
Ad 2) 

Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował aby do porządku obrad wprowadzić dwa 
nowe projekty uchwał w sprawie: 
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Namysłowie za 2010 rok w punkcie 
8j, 
- zmian w budżecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2011 roku w punkcie 8k. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał porządek obrad wraz z proponowanymi 
zmianami pod głosowanie. 

 
 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między 

sesjami. 
4. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

w powiecie namysłowskim za rok 2010. 
5. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu namysłowskiego. 
6. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu namysłowskiego. 
7. Informacja o funkcjonowaniu oświaty w roku szkolnym 2010/2011. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie Powiatu 
Namysłowskiego. 

b) zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XLIV/400/2010 z dnia  
10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2011. 

c) zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
30 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 
na ich realizację w 2011 r. dla Powiatu Namysłowskiego. 

d) przyznania pierwszeństwa przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu 
mieszkalnego położonego w N. przy P. W. na rzecz najemcy Pana J. M. 
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e) określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego  
w ramach inicjatywy lokalnej. 

f) załatwienia skargi z dnia 20 maja 2011r. na działalność Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego. 

g) załatwienia skargi z dnia 24 maja 2011r. na działania Starosty Namysłowskiego 
Juliana Kruszyńskiego. 

h) zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 
2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego. 

i) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 roku. 
j) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Namysłowie za 
2010 rok. 

k) zmian w budżecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2011 roku. 
9. Interpelacje i zapytania radnych.  
10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących. 
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
12. Wolne wnioski i sprawy różne. 
13. Zakończenie sesji. 
 
Ad 3) 

Wicestarosta – Andrzej Spór przedstawił informację o realizacji uchwał Rady Powiatu 
podjętych na IX sesji w dniu 01 czerwca 2011 r. stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu oraz 
informację z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami tj. od 01 czerwca 2011 r. 
do 29 czerwca 2011 r., która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad 4) 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do informacji z działalności 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim za rok 
2010. Dodał, że temat ten był omawiany na Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Infrastruktury. Powyższy materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 
Radny – Andrzej Zielonka zapytał kto reprezentuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego na dzisiejszej sesji Rady Powiatu ponieważ gdyby okazało się, że są jakieś 
pytania nie byłoby osoby mogącej udzielić odpowiedzi.  

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak powiedział, że uwaga jest słuszna, gdyż 

nie otrzymał żadnej informacji, że Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie będzie 
na sesji. 

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

Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury – Roman 

Letki powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy materiał. 
 
Informacji z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

w powiecie namysłowskim za rok 2010 została przyjęta przez radnych. 
 
Ad 5) 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do sprawozdania z realizacji 
planu gospodarki odpadami dla powiatu namysłowskiego. Dodał, że temat ten był 
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omawiany na Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury. Powyższy materiał 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 Radny – Andrzej Zielonka powiedział, że bardzo dokładnie przeanalizował powyższy 
materiał i chciałby aby wszystkie przedstawiane sprawozdania były tak precyzyjne i czytelne. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie 
Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury. 

 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury – Roman 

Letki powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy materiał. 
 
Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu namysłowskiego 

zostało przyjęte przez radnych. 
 
Ad 6) 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do raportu z wykonania 
programu ochrony środowiska dla powiatu namysłowskiego. Dodał, że temat ten był 
omawiany na Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury. Powyższy materiał 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie 
Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury. 

 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury – Roman 

Letki powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy materiał. 
 
Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu namysłowskiego został 

przyjęty przez radnych. 
 
Ad 7) 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do informacji  
o funkcjonowaniu oświaty w roku szkolnym 2010/2011. Dodał, że temat ten był omawiany 
na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Powyższy materiał stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie 
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Cezary Zając powiedział, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy materiał. 
 
Informacja o funkcjonowaniu oświaty w roku szkolnym 2010/2011 została przyjęta 

przez radnych. 
 
Ad 8a) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
przyj ęcia programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie Powiatu 
Namysłowskiego- załącznik nr 9 do protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do projektu 
uchwały. 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie 
Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i informacji o Unii Europejskiej – Andrzej 

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

 
Uchwała w sprawie przyj ęcia programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia 

na terenie Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
X/71/2011, stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad 8b) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XLIV/400/2010 z dnia  
10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2011- załącznik nr 11 do protokołu i zapytał 
czy są jakieś pytania do projektu uchwały. Poinformował jednocześnie, że w uchwale,  
w paragrafie 2 wkradł się błąd. Omyłkowo został wpisany rok 2008 zamiast roku 2010. 

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

Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 

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

 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego  

nr XLIV/400/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2011została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer X/72/2011, stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad 8c) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
30 marca 2011 r. 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 13 do protokołu i zapytał 
czy są jakieś pytania do projektu uchwały.  

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

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

 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 

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

Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. dla Powiatu Namysłowskiego 2011 została 
podjęta jednogłośnie i nadano jej numer X/73/2011, stanowi ona załącznik nr 14 do 
protokołu. 
 
Ad 8d) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
przyznania pierwszeństwa przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu 
mieszkalnego położonego w N. przy P. W. na rzecz najemcy Pana J. M. - załącznik nr 15 
do protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały.  

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

Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej. 
 

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

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa przy sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w N. przy P. W. na rzecz najemcy 
Pana J. M. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer X/74/2011, stanowi ona 
załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad 8e) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej  - załącznik nr 17 do protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do projektu 
uchwały.  

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

Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej. 
 

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

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej została podjęta jednogłośnie i nadano 
jej numer X/75/2011, stanowi ona załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad 8f) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
załatwienia skargi z dnia 20 maja 2011r. na działalność Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego - załącznik nr 19 do protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do projektu 
uchwały.  

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

Przewodniczących Komisji stałych. 
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Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 

powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Cezary Zając powiedział, że 

opinia Komisji jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury – Roman 

Letki powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie załatwienia skargi z dnia 20 maja 2011r. na działalność 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego została podjęta przy 13 głosach za i 2 wstrzymujących  
i nadano jej numer X/76/2011, stanowi ona załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad 8g) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
załatwienia skargi z dnia 24 maja 2011r. na działania Starosty Namysłowskiego Juliana 
Kruszyńskiego - załącznik nr 21 do protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do projektu 
uchwały.  

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

Przewodniczących Komisji stałych. 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 

powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Cezary Zając powiedział, że 

opinia Komisji jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury – Roman 

Letki powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie załatwienia skargi z dnia 20 maja 2011r. na działalność 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego została podjęta przy 10 głosach za i 5 wstrzymujących  
i nadano jej numer X/77/2011, stanowi ona załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad 8h) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego 
- załącznik nr 23 do protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały.  

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

Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i informacji o Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
X/78/2011, stanowi ona załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Ad 8i) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 roku - 
załącznik nr 25 do protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały.  

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

Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej. 
 

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

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2011 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer X/79/2011, 
stanowi ona załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Ad 8j) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w  Namysłowie za 2010 rok - 
załącznik nr 27 do protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały.  

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

Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej. 
 

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

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji  
w Namysłowie za 2010 rok została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer X/80/2011, 
stanowi ona załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Ad 8k) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku - załącznik nr 29 
do protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały.  
 

W związku z brakiem pytam, Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 
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Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  
w 2011 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer X/81/2011, stanowi ona 
załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Ad 9) 
  Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak udzielił głosu radnemu Sławomirowi 
Hinborch. 
 
 Radny Sławomir Hinborch odniósł się do interpelacji złożonej przez radnych PSL oraz 
WO na poprzedniej sesji mówiąc o swoich wątpliwościach odnośnie udzielonej odpowiedzi. 
Powiedział o skierowanej odpowiedzi, w której znalazł się zapis o tym, że poprzedni Starosta 
nie konsultował uchwalania Statutu Spółki Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA  
z akcjonariuszami oraz zapis stwierdzający, że z lekarzami zawarta została umowa ustna. 
Dodał, że jest zdania, że informacje te nie są właściwe i w związku z tym prosi o uzupełnienie 
odpowiedzi na interpelacje.   

Poprosił aby w uzupełnieniu interpelacji znalazły się również dokumenty finansowe, 
które pokazują, że inwestycja prowadzona na oddziale urologii została ujęta w planie 
finansowym spółki. 
 
 Mecenas – Helmut Pyka odniósł się do wypowiedzi radnego Sławomira Hinborch 
mówiąc, że nie ma Zarząd Spółki nie ma obowiązki informowania radnych o zmianach  
w statucie spółki. Powiedział, że zgodnie z zamieszczonym pytaniem o środki na realizację 
inwestycji na oddziale urologii została udzielona odpowiedz twierdząca. Dodał, że nie było 
prośby o załączenie jakichkolwiek dokumentów dodatkowych.  
 
 Radny Sławomir Hinborch odniósł się do wypowiedzi Mecenasa mówiąc, że obecne 
korekty w statucie spółki miały inny charakter gdyż dotyczyła wykreślenia ze statutu 
obszarów działalności, które wcześniej szpital prowadził w związku z tym to była jedynie 
prośba. 
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że Mecenas powinien służyć radom wszystkim 
radnym nie tylko Staroście. Zwrócił uwagę, że kiedy spółka była zakłada przy zaangażowaniu 
wszystkich Gmin Powiatu Namysłowskiego postawiona została obietnica, że wszystkie 
informacje dotyczące szpitala będą przekazywane radnym.  
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak zapytał radnego Sławomira Hinborcha 
czy prośba dotyczy wyrażenia odpowiedzi czy doprecyzowania jej na piśmie. 
  

Radny Sławomir Hinborch powiedział, że prosi o udzielenie informacji odnośnie 
umów zawartych z lekarzami oraz o pokazanie dokumentu finansowego potwierdzającego, że 
środki zostały ujęte w planie finansowym spółki.  

 
Mecenas – Helmut Pyka odniósł się do wypowiedzi radnego Sławomira Hinborch 

powiedział, że skoro wygasły umowy cywilno – prawne lekarze pracowali na umowach 
ustnych zgodnie z kodeksem pracy. Dodał, że poprosi księgową szpitala o przedstawienie 
odpowiednich dokumentów, w których będą widzieć zaplanowane środki na inwestycje na 
oddziale urologii. Odniósł się do wypowiedzi radnego Michała Ilnickiego i powiedział, że 
poprzedniej kadencji statut szpitala był zmieniany siedmiokrotnie i nigdy nie informowano  
o tym radnych. Powiedział, że nie jest to błąd zarówno ze strony poprzedniej władzy jak  
i obecnej. 
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Radny Sławomir Hinborch powiedział, że obecna zmiana w statucie była pierwsza 
zmianą dotyczącą wykreślenia pewnych rodzajów działalności z zakresu działania spółki. 

 
Radny Paweł Cholaś zapytał Wicestarostę o pismo skierowane od lekarzy 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA czy było ono skierowane jedynie do Zarządu Powiatu, 
jeśli tak to prosi o udostępnienie jego treści. 
 
 Wicestarosta – Andrzej Spór odczytał pismo od lekarzy Namysłowskiego Centrum 
Zdrowia. 
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak powiedział, że pismo to zostało 
skierowane również do Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 31 
do protokołu. Dodał, że planował odczytać to pismo w punkcie następnym. 
 
Ad 10) 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poinformował radnych, że wpłynęło do 
niego jeszcze jedno pismo od Przewodniczącego Rady osiedla nr 3 w Namysłowie  
z podziękowaniami remontu odcinka drogi powiatowej przy ul. Łączańskiej równoległej do 
Szkoły Podstawowej nr 3 – załącznik nr 32 do protokołu.  
 
Ad 11) 
 

Protokół z IX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 12) 
 Radny Michał Ilnicki odniósł się do wypowiedzi Starosty Namysłowskiego w gazecie 
namysłowskiej na temat zbyt wygórowanych kwot przyjętych w budżecie powiatu na 2011 
rok po stronie dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Powiedział, że spowodowane to było 
zaplanowanym na ten rok dwóch dużych inwestycji w związku z czym konieczne było 
wykazanie źródeł ich finansowania. Dodał, że w artykule znalazł się również zarzut jakoby 
elementy zadania inwestycyjnego nie były konsultowane z mieszkańcami miejscowości. 
Powiedział, że na etapie planowania i projektowania zainteresowanie mieszkańców jest 
znikome, a najważniejsze przy planowaniu inwestycji są środki finansowe. Dodał, że zawsze 
przy realizacji inwestycji zdarzają się zmiany. Jednocześnie zapytał jakie Zarząd Powiatu 
podjął działania w celu przedłużenia inwestycji do Mąkoszyc. Poprosił również o szersze 
informacje na temat Namysłowskiego Centrum Zdrowia oraz Prokuratury w Namysłowie. 
 

Wicestarosta – Andrzej Spór odniósł się do inwestycji Domaszowice – Świerczów 
mówiąc, że mieszkańcy z udziałem Wójta Domaszowic zwrócili się z prośbą o budowę 
chodnika w Siemysłowie o długości około 300 metrów. Powiedział, że ten odcinek będzie 
kosztował ok. 70 -80 tys. zł i nie był to wydatek planowany i będzie musiał być pokryty  
z budżetu powiatu. Dodała, że zarzut wynika z faktu iż inwestycja nie została skonsultowana  
z przedstawicielami zainteresowanej Gminy. Powiedział, że przełożenie chodnika  
w Starościnie z pod murów parku zabytkowego na drugą stronę również nie zostało 
skonsultowane przez projektantów. Dodał, że wykonawca, który wygrał przetarg, zaniżył 
swoje koszty, a teraz prosi o dołożenie pieniędzy tłumacząc się tym, że droga miała być 5,8 m, 
a w niektórych ma 5,30-5,60 bo tiry wyłamały pobocze. Powiedział, że osoby przystępujące 
do przetargu miały obowiązek dokonać własnego pomiaru drogi. Wyjaśnił, że Zarząd Powiatu 
nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. Powiedział, że jeśli chodzi o sytuacje  
w Namysłowskim Centrum Zdrowia pozostaje ona bez zmian. Poinformował radnych, że 
zaplanowane jest Walne Zgromadzenie na dzień 13 lipca br. Odniósł się do planowanego 
zamknięcia Prokuratury w Namysłowie mówiąc, że ponoć prokuratura nie spełnia 
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wymaganych kryteriów. Poinformował, że Zarząd Powiatu wystąpił do Prokuratora 
Generalnego w Warszawie o wycofanie się z tego pomysłu.  
 
Ad 13) 
 

X sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1415. 
 
 
 
 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu  
 
         Roman Półrolniczak 
 
 
 
                        Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                                                                                                           Roman Półrolniczak 
 
 
 
 
 
Protokolant: Monika Duraj………….. 

 

 

 

Protokół został sporządzony przy pomocy Anny Kołacz – pomoc administracyjna  

w Wydziale Organizacyjnym. 

 

 


