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PROTOKÓŁ NR XXXII/2013 
Z XXXII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XXXII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1302. 
 
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) zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012 z dnia 31 
października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013, 
zmienionej uchwałą Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXIX/251/2013 z dnia 
29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr 
XXII/193/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na 
rok 2013, 

b) opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na 
parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę, 

c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku, 
d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 

roku. 
7. Informacja na temat wyników naboru do szkół w roku szkolnym 2013/2014. 
8. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym za III kwartały 2013 r. 
9. Informacja z działalności Wydziału Dróg za III kwartały 2013 r., o stanie dróg 

powiatowych i obiektów inżynieryjnych na terenie powiatu Namysłowskiego, 
przygotowanie Wydziału Dróg do sezonu zimowego 2013/2014. 

10. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III kwartały 2013 r. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i sprawy różne. 
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
14. Zakończenie sesji. 

 
Ad 1) 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przywitał radnych, Starostę 
Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego Andrzeja Spóra, 
zaproszonych gości oraz osoby zasiadające na sali. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak na podstawie listy obecności, 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad. Stwierdził, że  
w sesji bierze udział 16 radnych na stan 17 radnych.  

Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych 
osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 
Następnie wszyscy obecni na sali uczcili chwilą ciszy śmierć byłego premiera 

Tadeusza Mazowieckiego.      
 
Ad 2) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zaproponował, aby do porządku 
obrad wprowadzić projekt uchwały dotyczący zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady 
Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego i oznaczyć go w porządku obrad jako punkt 
6e. 
 

W związku z tym, że innych propozycji do porządku obrad nie było Przewodniczący 
Rady Powiatu przedstawił porządek obrad i poddał go pod głosowanie 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
5. Interpelacje i zapytania radnych.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012 z dnia 31 
października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013, 
zmienionej uchwałą Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXIX/251/2013 z dnia 
29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr 
XXII/193/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na 
rok 2013, 

b) opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na 
parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę, 

c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku, 
d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 

roku, 
e) zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 

19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego. 

7. Informacja na temat wyników naboru do szkół w roku szkolnym 2013/2014. 
8. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym za III kwartały 2013 r. 
9. Informacja z działalności Wydziału Dróg za III kwartały 2013 r., o stanie dróg 

powiatowych i obiektów inżynieryjnych na terenie powiatu Namysłowskiego, 
przygotowanie Wydziału Dróg do sezonu zimowego 2013/2014. 

10. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III kwartały 2013 r. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
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12. Wnioski i sprawy różne. 
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
14. Zakończenie sesji. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zaapelował, aby ze względu na zbliżające się święto 

Zmarłych pytania i wypowiedzi radnych były krótkie i zwięzłe w celu sprawnego przebiegu 
sesji. 
 
Ad 3) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXXI sesji 
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 września 2013 r. 

 
 Protokół z XXXI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o pytania do informacji 
Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. Z powodu braku pytań 
Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.  

Informacja z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami stanowi załącznik nr 3 
do protokołu. 
 
Ad 5) 
 
 Radny Sławomir Gradzik poinformował, że ma kilka pytań odnośnie informacji 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III kwartały 2013 r. i w związku z tym zapytał czy ma 
radnych zapoznać z nimi w tym punkcie czy w punkcie 10, dotyczącym ww. informacji. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby radny Sławomir Gradzik 
przedstawił swoje pytania w punkcie 10.  
 
Ad 6a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zwrócił się z prośbą o pytania do 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr 
XXII/193/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013, 
zmienionej uchwałą Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXIX/251/2013 z dnia 29 maja 
2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012  
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013 – załącznik nr 4 do 
protokołu. W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady Powiatu 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 poinformował, że opinia komisji jest 
pozytywna. 
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Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr 
XXII/193/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013, 
zmienionej uchwałą Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXIX/251/2013 z dnia 29 maja 
2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012  
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013 została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XXXII/269/2013 – załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad 6b) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o pytania do projektu 
uchwały w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem 
pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę – załącznik nr 6 do 
protokołu. W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o 
opinie Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Powiatu oraz Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że opinia komisji jest 
pozytywna.  

 
Uchwała w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem  

i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę 
została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXII/270/2013 – załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
Ad 6c) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  
w 2013 roku – załącznik nr 8 do protokołu. W związku z tym, że nie było pytań 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

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

w 2013 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXII/271/2013 – załącznik 
nr 9 do protokołu. 
 
Ad 6d) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2013 roku – załącznik nr 10 do protokołu. W związku z tym, że nie było 
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pytań Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

 
Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2013 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXII/272/2013 
– załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad 6e) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 12 do protokołu.  
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

 
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XXXII/273/2013 – załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad 7) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o pytania do informacji 
na temat wyników naboru do szkół w roku szkolnym 2013/2014 – załącznik nr 14 do 
protokołu. W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady Powiatu 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 poinformował, że opinia komisji jest 
pozytywna. 
 

Radni przyjęli powyższą informację. 
 
Ad 8) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o pytania do stanu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym za III kwartały 2013 r. – załącznik nr 15 do 
protokołu. Dodał, że dokument był omówiony na Komisji w dniu 23. września br. W związku  
z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię 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 poinformował, że opinia komisji jest 
pozytywna. 
 

Radni przyjęli powyższą informację. 
 

Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o pytania do informacji 
z działalności Wydziału Dróg za III kwartały 2013 r., o stanie dróg powiatowych i 
obiektów inżynieryjnych na terenie powiatu Namysłowskiego,  
o  przygotowaniu Wydziału Dróg do sezonu zimowego 2013/2014 – załącznik nr 16 do 
protokołu. W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
przewodniczących wszystkich komisji stałych o opinie.  
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Paweł Cholaś poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 
  

 Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że opinia komisji jest 
pozytywna. 
 
 Radni przyjęli powyższe informacje.  
 
Ad 10) 
 
  Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
informacji Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III kwartały 2013 r. – załącznik nr 17 
do protokołu.  
 
 Radny Sławomir Gradzik poinformował, że przedstawiona przez Prezesa Spółki Piotra 
Rogalskiego na komisjach w dniu 23 września br. informacja jest niepełna by ocenić sytuację 
finansową. Powiedział, że brak jest bilansu za wcześniejsze okresy oraz wyniku finansowego 
na koniec 2012 roku. Nie zgadza się z pewnymi założeniami m.in. dotyczącymi likwidacji 
niektórych oddziałów szpitala. Następnie odczytał 13 pytań skierowanych do Prezesa spółki 
Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A.  Piotra Rogalskiego i poprosił o odpowiedź na piśmie.  
 
 Prezes Piotr Rogalski komentując wypowiedź radnego Sławomira Gradzika stwierdził, 
że materiał skierowany był do wszystkich, aby nie tylko osoby znające się na ekonomii mogły 
zrozumieć zawartą treść. Dodał, iż to, że w dokumencie wyliczone są koszty ewentualnego 
zamknięcia nierentownego oddziału położniczego, nie oznacza, że takie rozwiązanie będzie 
miało miejsce. Na koniec poinformował o tym, że postara się starannie odpowiedzieć na 
zadane przez radnego Sławomira Gradzika pytania. 
 
 W związku z tym, że więcej pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Roman 
Półrolniczak poprosił o opinie Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju 
Gospodarczego i Mienia Powiatu oraz Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, 
Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku. 
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Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  

Andrzej Szrom poinformował, że komisja przyjęła informacje.  
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że komisja zapoznała się 
z materiałem.  

 
Radni zapoznali się z informacją. 

 
Ad 11) 

 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było. 

 
Ad 12) 
 
 Wniosków i spraw nie przedstawiono. 
 
Ad 13) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu na temat  wykonania budżetu za I półrocze informując, że opinia 
jest pozytywna. Dokument stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 
*** 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z pismem Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów dotyczącym związaniu z dniem 1 listopada br. Oddziału 
Rejonowego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Namysłów II z siedzibą w 
Namysłowie, przy ul. Rynek 1 – załącznik nr 19 do protokołu. 

 
*** 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z pismem radnego Andrzeja Zielonki 

przedstawiające problemy mieszkańców powiatu namysłowskiego, które należałoby 
uwzględnić planując przyszłoroczny budżet. Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 
*** 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z informacją z przeprowadzonej 

analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu, dokonaną przez 
Starostę Namysłowskiego – załącznik nr 21 do protokołu. 

 
*** 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z informacją z przeprowadzonej 

analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatu, dokonaną przez 
Przewodniczącego Rady Powiatu – załącznik nr 22 do protokołu. 

 
*** 
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Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z informacją z przeprowadzonej 
analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje 
administracyjne w imieniu starosty – dokonana przez Starostę Namysłowskiego – załącznik 
nr 23 do protokołu.  

 
*** 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z informacją z przeprowadzonej 

analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu, radnych powiatu, 
sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz 
osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty – dokonana przez Urząd 
Skarbowy w Namysłowie – załącznik nr 24 do protokołu.  

 
*** 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z informacją z przeprowadzonej 

analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Starostę Namysłowskiego  
i Przewodniczącego Rady, dokonaną przez Wojewodę Opolskiego – załącznik nr 25 do 
protokołu.  

*** 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że kolejna sesja odbędzie się dnia  

27 listopada br. o godz. 1300. 
 

Ad 14) 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXII sesję 
Rady Powiatu Namysłowskiego. 

 
 
 
XXXII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1330. 
 

 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu 

     
          Roman Półrolniczak 
 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                        Roman Półrolniczak 
 

 

Protokół sporządziła:  

Martyna Koszowska …..……. 


