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PROTOKÓŁ NR XVI/2012 
Z XVI SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 29 LUTEGO 2012 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1300. 
 
Proponowany porządek obrad: 

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) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół 
Rolniczych w Namysłowie, 

b) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół 
Mechanicznych w Namysłowie, 

c) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4  
w Zespole Szkół Specjalnych w Namysłowie, 

d) zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Namysłowie, 

e) zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych  
w Namysłowie, 

f) wyrażenia zgody na realizację w 2012 r. przez PCPR w Namysłowie projektu 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, 
Poddziałanie 7.1.2., 

g) „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie 
Namysłowskim na lata 2012-2014”, 

h) w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania 
opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej, 

i) zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Namysłowskiego, 

j) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 
roku, 

k) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego Jana 
Chrzciciela w Smogorzowie. 

7. Ocena stanu bezpieczeństwa Gmin Powiatu Namysłowskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za rok 2011. 

8. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Geodezji i Kartografii oraz 
Gospodarowania Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 
2011. 

9. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2011. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
11. Wnioski i sprawy różne. 
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12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
13. Zakończenie sesji. 

 
 
Ad 1) 
 

Otwarcia XVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Roman Półrolniczak.  

Przewodniczący Rady Powiatu przywitał radnych Powiatu Namysłowskiego, Starostę 
Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego Andrzeja Spóra, Wicewojewodę 
Opolskiego Antoniego Jastrzębskiego, Szefa Sztabu Wojskowego w Opolu Płk Mirosława 
Karasek, Ppłk Czesława Drozda z WKU w Brzegu, zaproszonych gości, pracowników 
starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, przedstawicieli 
organizacji społecznych i zawodowych oraz pozostałe osoby przybyłe na sesję. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak na podstawie listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (stan: 16 radnych). 
Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób 
uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad 2) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował aby do porządku obrad sesji wprowadzić 
dwa dodatkowe punkty. Pierwszy z nich dotyczył wręczenia odznaczeń państwowych – 
Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę w miejsce p. 3, natomiast drugim punktem był punkt 
dotyczący wręczenia odznaczeń Gwiazdy Iraku i Gwiazdy Afganistanu dla żołnierzy  
z Powiatu Namysłowskiego jako p. 4.  

 
W związku z tym, że innych propozycji do porządku obrad nie było Przewodniczący Rady 

Powiatu poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami.  
 
 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco. 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Wręczenie odznaczeń państwowych – Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę. 
4. Wręczenie odznaczeń Gwiazdy Iraku i Gwiazdy Afganistanu dla żołnierzy z Powiatu 

Namysłowskiego. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
7. Interpelacje i zapytania radnych.  
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół 
Rolniczych w Namysłowie, 

b) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół 
Mechanicznych w Namysłowie, 

c) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4  
w Zespole Szkół Specjalnych w Namysłowie, 

d) zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Namysłowie, 

e) zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych  
w Namysłowie, 
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f) wyrażenia zgody na realizację w 2012 r. przez PCPR w Namysłowie projektu 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, 
Poddziałanie 7.1.2., 

g) „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie 
Namysłowskim na lata 2012-2014”, 

h) w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania 
opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej, 

i) zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Namysłowskiego, 

j) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 
roku, 

k) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego Jana 
Chrzciciela w Smogorzowie. 

9. Ocena stanu bezpieczeństwa Gmin Powiatu Namysłowskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za rok 2011. 

10. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Geodezji i Kartografii oraz 
Gospodarowania Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 
2011. 

11. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2011. 

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 Roman Półrolniczak powiedział, że Medal za 
Długoletnią Służbę nadawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie 
obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Postanowieniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczone 
zostały następujące osoby: 
- Jolanta Wilczyńska, wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie, 
- A. Z., nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie. 
 

Następnie poprosił Panie o wystąpienie, a Wicewojewodę Opolskiego Antoniego 
Jastrzębskiego o wręczenie odznaczeń. 

 
Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzębski wręczył Medale Srebrne za Długoletnią 

Służbę Pani Jolancie Wilczyńskiej i Pani Annie Zienkiewicz. 
 
Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Pana Płk. Mirosława Karaska i Ppłk Andrzeja 
Drozda o wręczenie odznaczeń Gwiazdy Iraku i Gwiazdy Afganistanu dla żołnierzy z Powiatu 
Namysłowskiego. Następnie poprosił o wystąpienie Pana S. K., Pana J. Ś.,  W. M.. W imieniu 
Pana K. przybyła żona, natomiast za  Pana M. przybyła matka. 
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Płk. Mirosław Karasek i Ppłk Andrzej Drozd wręczyli w/w osobom odznaczenia 
Gwiazdy Iraku i Gwiazdy Afganistanu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w imieniu Rady Powiatu serdecznie pogratulował 

osobom odznaczonym. 
 
Wicewojewoda Antoni Jastrzębski powiedział, że zaszczytem jest wręczyć medale 

osobom odznaczonym dla ziemi namysłowskiej. Następnie odniósł się do wręczonych 
odznaczeń Gwiazdy Iraku i Gwiazdy Afganistanu, mówiąc, że w dniu wczorajszym pożegnał 
kolejny zespół 74 żołnierzy, którzy w najbliższy poniedziałek wyjeżdżają do Afganistanu na 
misję. Następnie odniósł się do misji jaką mają do spełnienia żołnierze, mówiąc, że dają 
ludziom mieszkającym w Afganistanie nadzieję na pokój, dodając jednocześnie, że misja ta 
jest trudna i niebezpieczna. Na koniec swojej wypowiedzi raz jeszcze pogratulował osobom 
odznaczonym życząc wszelkiej pomyślności i szczęścia. 

 
Płk Mirosław Karasek pogratulował Paniom – przedstawicielkom grona 

pedagogicznego, które otrzymały bardzo zaszczytne odznaczenia nadane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie odniósł się do misji, które pełnione i wykonywane są 
przez polskich żołnierzy poza granicami kraju, mówiąc, że dotują się one już od lipca 1957 
roku i pełnione były przez polskich żołnierzy w 27 krajach. Powiedział, że 53 polskich 
obywateli pozostawiło swoje życie poza granicami kraju, a ponad 700 zostało rannych. 
Poruszył również temat misji pokojowych pełnionych przez polskich żołnierzy, a następnie 
podziękował za możliwość wręczenia odznaczeń i życzył owocnych obrad. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Panu Wicewojewodzie Antoniemu 

Jastrzębskiemu i Płk Mirosławowi Karasek za wystąpienia i za życzenia skierowane pod 
adresem rady powiatu. 
 
Ad 5) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XV sesji 
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. 

 
 Protokół z XV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 minut przerwy. 
 
 Po przerwie. Stan radnych 15. 
 
Ad 6) 
 
 Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak powiedział, że materiał odnośnie 
informacji z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami radni otrzymali, a jeżeli są 
pytania do Starosty Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, to prosi w punkcie następnym 
dot. interpelacji i zapytań radnych. 

Informacja z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami stanowi załącznik nr 3 
do protokołu. 
 
Ad 7) 
 
 Radny Paweł Cholaś zapytał kto złożył wniosek na dofinansowanie festiwalu muzyki 
niezależnej CZOCHRAJ BOBRA FEST i jaka jest kwota dofinansowania.  
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 Radny Sławomir Hinborch powiedział, że w programie sesji jest kilka uchwał 
dotyczących likwidacji szkół i zapytał czy prawdą jest, że próbuje się jedną ze szkół 
zlikwidować w taki zakamuflowany sposób wstrzymując nabór do tej szkoły, dodając, że 
chodzi tu o II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie. 
Powiedział, że prowadzenie takiej polityki przez Zarząd Powiatu doprowadzi do stopniowego 
wygaszenia szkoły i powolną jej likwidację. Kolejne pytanie jakie zadał radny Hinborch 
brzmiało: czy Zarząd Powiatu zamierza solidaryzować się z Gminą Pokój, odnośnie likwidacji 
reumatologii w Szpitalu w Pokoju.  
 
 W trakcie zadawania pytań przez radnego Sławomira Hinborch radny Andrzej Spór 
powrócił na obrady sesji. Stan radnych 16. 
 
 Radny Michał Ilnicki skierował do Starosty Namysłowskie kilka pytań które 
dotyczyły: 

1. rozszerzenia tematu dotyczącego planu finansowego Namysłowskiego Centrum 
Zdrowia na 2012 rok, który był omawiany na Zarządzie Powiatu w dniu 15 lutego 
2012 r., 

2. przybliżenia tematu dotyczącego wyjaśnień Prezesa Namysłowskiego Centrum 
Zdrowia w sprawie skargi z dnia 19.01.2012 r. dotyczącej postępowania z pacjentką, 

3. wyjaśnienia podjętej uchwały przez Zarząd Powiatu w dniu 15 lutego 2012 r.  
w sprawie uchylenia uchwały Nr 14/51/2011 Zarządu Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 10.05.2011r., 

4. wyjaśnienia podjętej uchwały przez Zarząd Powiatu w dniu 15 lutego 2012 r. dot. 
wyrażenia zgody na obciążanie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Namysłowskiego służebnością gruntową, 

5. wyjaśnienia podjętej uchwały przez Zarząd Powiatu w dniu 15 lutego 2012 r.  
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok, dodając, że chciałby się 
dowiedzieć jakie zadania zostały zwiększone że była potrzebna korekta, 

6. ustalenia terminu podpisania aktu notarialnego dz. nr 437/307 położonej przy  
ul. Staromiejskiej w Namysłowie, dodając, że chciałby wiedzieć o jaką działkę  
i czego dotyczył akt notarialny, 

7. rozszerzenia tematu dotyczącego ewentualnego przejęcia Biblioteki Pedagogicznej  
w Namysłowie. 

 
W związku z tym, że innych pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, 

że odpowiedzi na powyższe pytania zostaną udzielone w p. 12. 
 
Ad 8a) 
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół 
Rolniczych w Namysłowie – załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie Przewodniczącego Komisji Edukacji, 
Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 

w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XVI/136/2012 – załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 Ad 8b) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół 
Mechanicznych w Namysłowie – załącznik nr 6 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie Przewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 

w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XVI/137/2012 – załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad 8c) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół 
Specjalnych w Namysłowie – załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie Przewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych w Namysłowie została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer XVI/138/2012 – załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad 8d) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Namysłowie – załącznik nr 10 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie Przewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XVI/139/2012 – załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad 8e) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie 
– załącznik nr 12 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie Przewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Rolniczych w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XVI/140/2012 – 
załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad 8f) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację w 2012 r. przez PCPR w Namysłowie projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII , Działanie 7.1, Poddziałanie 
7.1.2. – załącznik nr 14 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie Wiceprzewodniczącego Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Sławomira Gradzik i Przewodniczącego 
Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Andrzeja Zielonkę. 

  
Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Sławomira Gradzik powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Andrzej Zielonka powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2012 r. przez PCPR  

w Namysłowie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
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VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XVI/141/2012 – załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Ad 8g) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
„Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 
2012-2014” – załącznik nr 16 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie Przewodniczącego Komisji ds. 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Andrzeja Zielonkę. 
 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Andrzej Zielonka powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie 

Namysłowskim na lata 2012-2014” została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XVI/142/2012 – załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad 8h) 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak 
poprosił o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie warunków umorzenia w całości lub  
w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 
odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie 
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Wiceprzewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju 
Gospodarczego i Mienia Powiatu Sławomira Gradzik i Przewodniczącego Komisji ds. 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Andrzeja Zielonkę. uchwała ta stanowi 
załącznik nr 18 do protokołu. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Sławomira Gradzik powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Andrzej Zielonka powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie  

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od 
ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XVI/143/20121 – 
załącznik nr 19 do protokołu. 
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Ad 8i) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego – załącznik nr 20 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię Wiceprzewodniczącego Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Sławomira Gradzik.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Sławomira Gradzik powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XVI/144/2012 – załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Ad 8j) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku – 
załącznik nr 22 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię Wiceprzewodniczącego Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Sławomira Gradzik.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Sławomira Gradzik 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 2012 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XVI/145/2012 – 
załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Ad 8k) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego Jana Chrzciciela  
w Smogorzowie – załącznik nr 24 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię Wiceprzewodniczącego Komisji 
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Sławomira Gradzik.  

 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Sławomira Gradzik powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 
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Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego 

Jana Chrzciciela w Smogorzowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XVI/146/2012 – załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Ad 9) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak powiedział, że materiał dotyczący 
oceny stanu bezpieczeństwa Gmin Powiatu Namysłowskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za rok 2011 stanowiący załącznik nr 26 do protokołu jest obszerny  
i przejrzysty i był omawiany na Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku. Następnie poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Edukacji, 
Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy materiał.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że powyższy materiał zostaje przyjęty 
przez Radę Powiatu, a następnie oddał głos Komendantowi Krzysztofowi Gacek. 
 
 Komendant Gacek powiedział, że w roku 2011 nastąpił spadek ilości zdarzeń, 
a nastąpił wzrost ilości pożarów o 63%, co spowodowane było przede wszystkim wypalaniem 
suchych traw, dodając, że staje się to coraz większym problemem. Następnie Komendant 
przedstawił statystykę odnośnie wypadków, ofiar poszkodowanych i ofiar śmiertelnych na 
terenie powiatu namysłowskiego, powiedział również o stratach mienia w wyniku pożarów, 
jak również o mieniu uratowanym przez jednostki straży. Kolejnym tematem jaki poruszył 
Komendant Gacek dotyczył wyposażenia jednostki w sprzęt, materiały i środki do 
prowadzenia zadań z zakresu ratownictwa. Powiedział o brakach w umundurowaniu,  
o przetargu odnośnie zakupu samochodu ratowniczego, jak również o zakupie kamery 
termowizyjnej, która jest niezbędna do precyzyjnej lokalizacji źródła pożaru. Został poruszony 
temat finansów Komendy i budżetu na rok bieżący.  
 
Ad 10) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak powiedział, że sprawozdanie  
z wykonania zadań z zakresu Geodezji i Kartografii oraz Gospodarowania Powiatowym 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2011 – załącznik nr 27 do protokołu 
było omawiane na Komisji ds. Rozwoju obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska i na 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. Następnie poprosił 
Przewodniczących powyższych Komisji o opinię. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Andrzej Zielonka powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe sprawozdanie.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Sławomira Gradzik powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe 
sprawozdanie. 

 
 Rada Powiatu przyjęła powyższe sprawozdanie. 
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Ad 11) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak powiedział, że sprawozdanie  
z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
w Namysłowie w roku 2011 – załącznik nr 28 do protokołu było omawiane na Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku. Następnie 
poprosił Przewodniczącego powyższej Komisji o opinię. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższe sprawozdanie. 
 

 Rada Powiatu przyjęła powyższe sprawozdanie. 
 
Ad 12) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę Namysłowskiego o udzielenie 
odpowiedzi na pytania zadania przez radnych w p. 7.  
 
 Starosta Namysłowski odniósł się do pytania radnego Pawła Cholasia odnośnie 
festiwalu muzyki niezależnej CZOCHRAJ BOBRA FEST. Powiedział, że festiwal wpisał się 
w kulturę Powiatu Namysłowskiego, pierwszy odbył się nad zalewem w Michalicach,  
a pozostałe na błoniach namysłowskich. Odniósł się również do Zarządu Powiatu w którym 
uczestniczyli organizatorzy powyższej imprezy, mówiąc, że została przedstawiona prezentacja 
multimedialna, podczas której przedstawiono program imprezy na rok bieżący, pokazano 
budżet jakim dysponowano w latach ubiegłych przy organizacji festiwalu jak również 
przedstawiono koszty organizacji imprezy w roku bieżącym. Starosta Powiedział, że decyzją 
Zarządu Powiatu na zorganizowanie tegorocznego festiwalu muzyki niezależnej została 
przeznaczona kwota w wysokości 5.000 zł.  
 
 Radny Paweł Cholaś złożył wniosek formalny o przekazanie powyższej kwoty na 
remont dachu kościoła w Bukowie Śląskiej, dodając, że ma nadzieję, że radny Krzysztof 
Szyndlarewicz poprze wniosek.  
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz odniósł się do remontu kościoła w Bukowie Śląskiej, 
mówiąc, że koszty remontu dachu opiewają na kwotę ponad 200 tys. zł. i poprosił aby kwotę 
5.000 zł. pozostawić na cel już przeznaczony 
 
 Radny Paweł Cholaś powiedział, że wniosek formalny został złożony i prosi o jego 
przegłosowanie.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poddał wniosek radnego Pawła Cholasia pod 
głosowanie.  
 
 Wniosek o przekazanie kwoty 5.000 zł. na remont dachu w Bukowie Śląskiej zamiast 
na organizację tegorocznego festiwalu muzyki niezależnej CZOCHRAJ BOBRA FEST został 
przegłosowany 7 głosami za i 9 głosami przeciw. 
 
 Starosta Namysłowski następnie odniósł się do pytania radnego Sławomira Hinborcha 
odnośnie II liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie. 
Powiedział, że w dniu 09 lutego br. odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek 
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oświatowych w celu wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie polityki oświatowej. 
Powiedział, że w Powiecie Namysłowskim i jak i całym województwie odnotowuje się spadek 
liczby uczniów i jest to zjawisko bardzo niepokojące nad czym zastanawiali się nie tylko 
dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych ale również Zarząd Powiatu. Następnie Starosta odniósł 
się do typów szkół jakie są na terenie powiatu, mówiąc, że wspólnie z dyrektorami podjęli 
decyzję aby uporządkować system edukacyjny w Namysłowie. Powiedział, że w II Liceum 
Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Rolniczych jest niższy poziom nauczania niż w I LO co 
spowodowało większy nabór ale niższe wyniki w nauce, dodając, że chce aby w Namysłowie 
nie było szkół o niskim poziomie nauczania. Potem Starosta odniósł się do naboru mówiąc, że 
po I semestrze ilość uczniów w oddziałach spada, a tym samym zmniejsza się subwencja 
oświatowa a nie zmniejsza się ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach. Powiedział, że 
podjęto decyzje aby nie robić w tym roku naboru do II LO w Zespole Szkół Rolniczych  
w trosce o nabór do I LO i pozostałych szkół. Dodał, że z dyrektorami uporządkowano system 
kształcenia, mówiąc, że I LO ma przygotowywać młodzież na studia, Zespół Szkół 
Mechanicznych ma uczyć zawodów technicznych, natomiast Zespół Szkół Rolniczych ma 
przejąć wszystkie zawody rolne, żywieniowe i około żywieniowe. Na koniec Starosta 
powiedział że II LO w Zespole Szkół Rolniczych nie jest likwidowane, tylko nie nastąpi 
w tym roku nabór, dodając że nie jest to decyzja, której nie można cofnąć.  
 
 Radny Sławomir Hinborch powiedział, że jest to bardzo niebezpieczne posunięcie, 
ponieważ alternatywą dla uczniów będzie 4-letnie technikum które kończy się maturą, a nie  
3-letnie liceum co może spowodować odpływ uczniów z powiatu. Dodał, że gdy otwierano  
II LO była to alternatywa dla tych, którzy z różnych powodów nie chcieli pójść do I LO  
i w ten sposób można było zatrzymać uczniów w powiecie, a nie robiąc naboru do II LO  
w tym roku, spowoduje to wstrzymanie naboru w latach następnych. 
 
 Starosta Namysłowski odniósł się do kolejnego pytania zadanego przez radnego 
Sławomira Hinborch dotyczącego likwidacji reumatologii w szpitalu w Pokoju. Powiedział, że 
od samego początku, gdy planowano Stobrawską Strefę Rehabilitacji i Rekreacji, była mowa  
o szpitalu w Pokoju jako o szpitalu reumatologiczno – rehabilitacyjnym i dużym 
zaskoczeniem była dla niego wiadomość odnośnie likwidacji reumatologii. Powiedział 
również o planowanej Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku, która poświęcona będzie likwidacji reumatologii w Szpitalu  
w Pokoju, dodając, że będzie to komisja otwarta dla wszystkich zainteresowanych, a na 
komisji zostanie wypracowane stanowisko, które trafi na obrady Rady Powiatu. Starosta 
powiedział również, że Szpital w Pokoju jest własnością Marszałka Województwa Opolskiego 
i Rada Powiatu może co jedynie wyrażać swoje opinie, ale nie ma głosu sprawczego.   
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił wszystkich radnych do uczestniczenia  
w Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku, 
dodając, że zostaną poinformowani o terminie posiedzenia Komisji. 
 
 Radny Sławomir Hinborch odniósł się do wypowiedzi Starosty, mówiąc, że pojawiła 
się jakaś nieścisłość jeżeli chodzi o Szpital w Pokoju, ponieważ  ciągle się mówi, że 
miejscowość Pokój ma być centrum Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, a z drugiej 
strony likwiduje się reumatologię w Szpitalu. Dodał, że należy temat uściślić i ewentualnie 
poprosić Marszałka Województwa w celu wyjaśnienia lub zajęcia stanowiska w powyższym 
temacie.  
 
 Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór powiedział, że zapoznał się ze stanowiskiem 
Zarządu Województwa Opolskiego odnośnie reumatologii w Pokoju i wszystkie są pozytywne 
co do jego funkcjonowania i przyznał, ze również są zaskoczeni takim posunięciem. Dodał, że 
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ma nadzieję, że jest to tymczasowe rozwiązanie do momentu wyjaśnień z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, dodając, że na najbliższej Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku te sprawy zostaną dokładnie wyjaśnione. 
 
 Radny Roman Letki powiedział, że Wójt Gminy Pokój potrzebuje wsparcia Rady 
Powiatu Namysłowskiego w celu utrzymania reumatologii w Szpitalu w Pokoju. Dodał że jak 
nie będzie reumatologii w szpitalu, to szpital powoli będzie wygaszał swoją działalność, a już 
teraz odchodzą dobrzy „fachowcy” ze Szpitala bo boją się o pracę, dlatego tak ważne jest aby 
Rada przedstawiła swoją rezolucję odnośnie dalszej kontynuacji reumatologii w Szpitalu  
w Pokoju Panu Marszałkowi.  
 
 Starosta Namysłowski następnie ustosunkował się do bloku pytań zadanych przez 
radnego Michała Ilnickiego. Odniósł się do sprawozdania finansowego Namysłowskiego 
Centrum Zdrowia na 2012r. mówiąc, że rachunek zysków i strat zamyka się stratą  
w wysokości 229 tys. zł., a jest to suma która odpowiada kosztom remontu oddziału 
urologicznego w szpitalu. Dodał, że Zarząd Powiatu zapoznał się również z planem 
przychodów, z kosztami, jak również przedstawiony został plan rzeczowo – finansowy 
zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w rozbiciu na oddziały i poradnie, 
dodając, że plan rzeczowo – finansowy zawartych umów z NFZ to prawie 15 300 000 zł. 
Następnie Starosta odniósł się do wcześniejszej formy działania Namysłowskiego Centrum 
Zdrowia, mówiąc, że jako likwidowany ZOZ wniósł on do powiatu finanse w wysokości ok. 
1 300 000 zł. i chce aby te fundusze wróciły teraz do szpitala. Powiedział, że ok. 800 tys. zł. 
należało zapłacić zobowiązań za likwidowany ZOZ, zostało udzielone wsparcie- pożyczka dla 
NCZ w wysokości 400 tys. zł. z przeznaczeniem na konieczne działania związane  
z prowadzonymi pracami. W ubiegłym roku powiat przeznaczył 300 tys. zł. na bieżące 
remonty i zabezpieczenia m.in. remont dachu, zabezpieczenia ppoż, a jest to nieliczna ilość 
zadań do wykonania w NCZ, dodając, że w chwili obecnej są w trakcie przygotowania 
projektu oddziału dziecięcego, którego koszt wyniesie ok. 300 tys. zł. Następnie Starosta 
odniósł się do kondycji finansowej szpitala, mówiąc, że można było się takiej spodziewać, 
zaznaczając, że jest to jedna z lepszych kondycji szpitala na tle województwa czy kraju. 
Poruszona została również kwestia budowy bloku operacyjnego, którego cały koszt wyniósł 
ok. 11 mln. zł, co związane było z zaciągnięciem kredytu, który w tej chwili jest spłacany,  
a w roku ubiegłym było to ok. 600 tys. zł., a w tym roku jest to kwota na podobnym poziomie. 
Dodał, że kredyt będzie spłacany do 2025 r., ale należy się cieszyć z tego, ponieważ szpital 
posiada nowoczesny blok operacyjny, dodając, że w chwili obecnej szpital jest w bardzo 
dobrej kondycji merytorycznej i lokalowej.  
 

W trakcie wypowiedzi Starosty Namysłowskiego radny Roman Letki, radny Krzysztof 
Szyndlarewicz opuścili obrady sesji. Stan radnych 14. 
 
 Starosta Namysłowski odniósł się do skargi jaka wpłynęła do Namysłowskiego 
Centrum Zdrowia, mówiąc, że dotyczyła ona złamania procedury przez lekarza odnośnie 
wypisania leżącej pacjentki do domu, który nie był przygotowany na jej przybycie. Dodał, że 
mąż pacjentki nie miał pełnych informacji o terminie i godzinie wypisu jak również w skardze 
chodziło o opiekę nad pacjentką w szpitalu. Skarga informacyjnie trafiła do Zarządu Powiatu, 
mówiąc, że sam rozmawiał z mężem pacjentki i stwierdził, że ma rację. Skargę rozpatrzył 
Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia uznając skargę za zasadną, a następnie odczytał 
treść odpowiedzi na skargę, w której poinformował stronę skarżącą o zdyscyplinowaniu 
lekarza, który prowadził pacjentkę.  
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powrócił na obrady sesji. Stan radnych 15. 
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 Radny Michał Ilnicki odniósł się do straty w NCZ, mówiąc, że nie trudno było ją 
przewidzieć skoro zatrudniono droższych lekarzy chirurgów, podwyższono bezzasadnie 
uposażenie Prezesowi, jak również powołało się nowy wydział zamówień publicznych  
i zatrudniono osobę, która sfałszowała podpis na umowie. Dodał, że poprzednia władza 
włożyła dużo starań by przekształcić szpital w spółkę i żeby zaangażować wszystkie 
samorządy do współfinansowania szpitala, a działania Starosty doprowadziły do tego że 
gminy pow. namysłowskiego nie chcą współpracować. W związku z powyższym radny 
zwrócił się do Starosty mówiąc, że oczekuje pisemnego wyjaśnienia, co do kondycji 
finansowej szpitala oraz do nowo powstałego wydziału, a konkretnie osób tam zatrudnionych 
które pracując w zamówieniach publicznych powinny mieć nieposzlakowaną opinię. 
Zasugerował jednocześnie, że wydział ds. zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym 
mógłby się zajmować remontami czy inwestycjami w szpitalu. Następnie odniósł się do 
wydatków związanych z budową bloku operacyjnego, mówiąc, że 11 mln. zł. zostało 
zainwestowanych, a w granicach 70%-80% funduszy zostało pozyskanych z zewnątrz, 
natomiast reszta pieniędzy została pozyskana z kredytu, a sposób spłacania kredytu był 
zaplanowany i nie burzy on harmonogramu nowych zadań zaplanowanych przez Starostwo. 
 
 W trakcie wypowiedzi radnego Michała Ilnickiego radny Cezary Zając opuścił obrady 
sesji. Stan radnych 14. 
 
 Starosta Namysłowski odniósł się do poprzedniej ekipy chirurgów, mówiąc, że odeszli 
oni na własną prośbę i ma dowody na to, że nie była to ich samodzielna decyzja, a wielu z 
nich do tej pory ponosi z tego tytułu konsekwencje, ponieważ do dnia dzisiejszego nie 
wszyscy mają pracę, a ci którzy ją mają, mają ją w niepełnym wymiarze czasu pracy. Poruszył 
również temat nowego zespołu chirurgów i kontraktów z tym związanych, mówiąc, że 
negocjacje prowadził Prezes Rogalski, ale wie, że taniej nie dało się ich zatrudnić, ponieważ 
osoba na kontrakcie musi sama zapłacić sobie ZUS, zapewnić sobie zastępstwo na urlopie, a w 
razie choroby zapewnić zastępstwo, za które muszą sami zapłacić. Następnie odniósł się do 
współpracy z Gminami Powiatu Namysłowskiego w sprawie szpitala, mówiąc, że zdania gmin 
w tym temacie są podzielone, co wywnioskował po spotkaniach z Wójtami w ostatnim czasie. 
Powiedział o planowanym spotkaniu w połowie miesiąca marca, na które chce zaprosić 
wszystkich akcjonariuszy NCZ, a spotkanie będzie poświecone dobrej współpracy z gminami, 
a zwłaszcza dobrego bycia współakcjonariuszami. Poruszył również temat wkładu 
finansowego przez gminy do spółki, mówiąc, że jest on śladowy. Starosta powiedział, że 
deficyt Namysłowskiego Centrum Zdrowia może ulec zwiększeniu ze względu na dodatkowe 
ubezpieczenie wynikające z dodatkowego ubezpieczenia związanego z powstaniem komisji 
przy wojewodzie, dodając, że temat ten został oprotestowany na stronie Związku Powiatów 
Polskich.  
 
 W trakcie wypowiedzi Starosty Namysłowskie radny Cezary Zając powrócił na obrady 
sesji. Stan radnych 15. 
  
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że odejście lekarzy chirurgów nie było 
spowodowane żądaniami finansowymi, tylko złym traktowaniem ich przez Prezesa 
Rogalskiego, a to co się dzieje w Namysłowskim Centrum Zdrowia to konsekwencja działań 
obecnego Starosty. Następnie, ponownie poprosił o pisemną informację odnośnie stanu 
finansowego szpitala.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił uwagę na swobodę wypowiedzi jak  
i nieograniczony jego czas, mówiąc, że ograniczenia czasowe zostaną uściślone. 
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Starosta Namysłowski odniósł się do kolejnych zapytań radnego Ilnickiego. 
Powiedział, że podjęta uchwała przez Zarząd Powiatu w dniu 15 lutego 2012 r.  
w sprawie uchylenia uchwały Nr 14/51/2011 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 
10.05.2011r. dotyczyła uchylenia pełnomocnictwa do składania i realizacji projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dla byłego dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy Pana Zbigniewa Juzaka. Następnie Starosta odniósł się do terminu 
ustalenia podpisania aktu notarialnego dz. nr 437/307 położonej przy ul. S. w Namysłowie, 
mówiąc, że chodzi tu o działkę przy Pałacu, którą kupił Pan K. i prosił o przesuniecie terminu 
podpisania aktu na miesiąc marzec. Kolejnym zapytaniem na jakie Starosta udzielił 
odpowiedzi dotyczyło podjęcia uchwały przez Zarząd Powiatu w dniu 15 lutego 2012 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie części nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Namysłowskiego służebnością gruntową, mówiąc, że w uchwale tej chodzi  
o użyczenie fragmentu działki w Wilkowie, by umożliwi ć dojazd do farmy wiatrowej  
w Pągowie.  

Starosta następnie odniósł się do zapytania dotyczącego ewentualnego przejęcia 
Biblioteki Pedagogicznej w Namysłowie, mówiąc, że prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej 
jest zadaniem własnym Marszałka Województwa, który nie ma obowiązku prowadzenia filii, 
która w chwili obecnej mieści się w każdym powiecie. Powiedział o odbytej wizycie  
w Bibliotece podczas której zapoznał się z sytuacją bieżącą, jak również powiedział o tym, iż 
Marszałkowi brakuje pieniędzy na prowadzenie filii i w związku z tym zwrócił się  
z propozycją do Powiatu o pomoc. Pan Marszałek zaproponował przejęcie Biblioteki lub 
połączenie jej z którąś z bibliotek szkolnych. Dodał, że po wspólnym przeanalizowaniu  
z dyrektorami placówek oświatowych, doszli do wniosku, że nie ma możliwości połączenia 
Biblioteki Pedagogicznej z którąś biblioteką ze względu na warunki lokalowe. Zarząd Powiatu 
zastanawiał się również nad możliwością współfinansowania prowadzenia Biblioteki 
Pedagogicznej, ale jak się okazało pan Marszałek planuje, aby współfinansowanie odbyło by 
się 50% na 50% a w tym przypadku jest to kwota ok. 60 tys. rocznie, a takich pieniędzy w 
budżecie powiatu nie ma. Starosta powiedział, że na chwilę obecną Zarząd Powiatu wstrzymał 
się z podjęciem jakiejkolwiek decyzji, a z tego co wie to jest przygotowywana przez 
Marszałka inna propozycja, która ma nadzieję zostanie przedstawiona na początku marca.  

 
Radny Michał Ilnicki podziękował za udzielone odpowiedzi.  
 
Radny Sławomir Hinborch odniósł się do tematu Biblioteki Pedagogicznej, mówiąc, że 

być może w tym przypadku dobrym rozwiązaniem byłaby zaplanowana biblioteka w Zespole 
Szkół Mechanicznych.  
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński opuścił obrady sesji. Stan radnych 14. 
 
Ad 13) 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że od ponad roku ma wrażenie że jest 
jakiś poważny konflikt ambicjonalny pomiędzy radnym Ilnickim, a Prezesem Rogalskim i aby 
zadowolić Pana radnego Ilnickiego, to Pan Prezes Rogalski byłby w stanie ustąpić  
z zajmowanego stanowiska Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia. Zaproponował, ażeby 
Pan Michał Ilnicki wyszedł naprzeciw Panu Rogalskiemu i w związku z tym, że jest od niego 
straszy zrezygnował ze stanowiska Prezesa ZAN-u i mandatu radnego, a na pewno konflikt 
który narasta zostanie zażegnany. Dodał, że z tego powodu będzie się mogło cieszyć 
społeczeństwo, ponieważ wierzy, że wtedy udało by się doprowadzić do rzeczowej 
współpracy zarówno powiatu jak i pozostałych akcjonariuszu spółki, a w szczególności 
Gminy Namysłów. Następnie zaapelował do radnego Michała Ilnickiego o zrzeczenie się 
mandatu dla dobra szpitala. 
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 Radny Michał Ilnicki odniósł się do powyższej wypowiedzi radnego Szyndlarewicza, 
mówiąc, że nie będzie prowadził polemiki na powyższy temat i nie będzie się zniżał do 
poziomu Wiceprezesa Platformy Obywatelskiej, dodając, że kieruje się dobrem ogólnym, 
jakim jest szpital. Dodał, że nie chce aby szpital dostał się w ręce prywatne, bo nie po to 
zakładało się spółkę samorządową, by teraz to zmarnować. Następnie odniósł się do konfliktu 
między nim a Presem Rogalskim, mówiąc, że Pan Rogalski jest dużym złem, który powoduje, 
że w szpitalu źle się dzieje, bo gdyby nie ta sytuacja która jest, szpital o wiele lepiej by 
funkcjonował.  
  

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że z jego strony to nie był żart, bo gdyby 
Pan Ilnicki zrezygnował z funkcji o których mówił wcześniej to uspokoiła by się sytuacja, 
a wtedy byłby pierwszą osobą, która rozmawiała by z Prezesem Rogalskim, aby dla dobra 
spółki bardzo poważnie potraktował zarzuty stawiane pod jego adresem i wyciągnął wobec 
siebie konsekwencje.  
 

Radny Michał Ilnicki powiedział, że gdyby w Platformie Obywatelskiej nie było takich 
ludzi jak radny Krzysztof Szyndlarewicz to nie byłoby potrzeby zwiększania wieku 
emerytalnego o 7 lat.  

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz następnie zaapelował do kolegów radnych o to aby 

uczynili wszystko, żeby Gmina Namysłów ponownie wstąpiła do Lokalnej Grupy Działania 
Stobrawski Zielony Szlak, ponieważ jest to bardzo ważny instrument do pozyskiwania 
środków z funduszy europejskich. Odniósł się również do pieniędzy jakie Gmina Namysłów 
będzie mogła stracić, nie aplikując o środki poprzez LGD. 
 
 Podczas wypowiedzi radnego Krzysztofa Szyndlarewicz na obrady sesji powrócił 
Starosta Namysłowski Julian Kruszyński. Stan radnych 15. 
 
Ad 14) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że wpłynął do niego list otwarty 
Stowarzyszenia Chorych na Reumatyzm „Milenium” i Stowarzyszenia Pacjentów  
i Sympatyków Reumatyczno – Rehabilitacyjnego „Pacjent” w Pokoju, który wszyscy radni 
otrzymali i było to przedmiotem dzisiejszej sesji – załącznik nr 29 do protokołu. 
 

*  *  * 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych do 
dnia 30 kwietnia 2012 r., dodając, że druk oświadczenia został przesłany pocztą elektroniczną. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z  pismem, w którym były zawarte 
informacje odnośnie frekwencji radnych na posiedzeniach zarządu, komisji i rady powiatu  
w roku ubiegłym, zaznaczając jednocześnie, że frekwencja na posiedzenia komicji jest niska. 
Następnie Przewodniczący odniósł się do usprawiedliwień radnych, prosząc  
o usprawiedliwianie się tylko w szczególnych przypadkach i o obecność na posiedzeniach – 
załącznik nr 30 do protokołu. 

 
*  *  * 
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Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do niego 
pismo dotyczące utworzenia w dniu dzisiejszym Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej, której przewodniczącym jest Pan Andrzej Spór. Następnie odczytał treść 
pisma. 

 
*  *  * 

 
Przewodniczący Rady Powiatu przekazał również informację, że kolejna sesja Rady 

Powiatu Namysłowskiego planowana jest na dzień 28 marca br. o godz. 1300 i że w tym 
miesiącu Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa  
i Porządku odbędzie dwa posiedzenia.  
 
 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVI posiedzenie 
Rady Powiatu Namysłowskiego.  

 
 
 
XVI sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1536. 
 

 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu 

     
          Roman Półrolniczak 
 
 
          
           Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                          Roman Półrolniczak 
 
 
 
 
 

 

Protokolant: Monika Duraj………….. 

 


