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PROTOKÓŁ NR IX/2011 
Z IX SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 1 CZERWCA 2011 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady IX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1304. 
 
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. Wykonanie budżetu za 2010 rok – absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podjęcie uchwał  

w sprawie: 
a) zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego za 2010 rok. 
b) absolutorium dla Zarządu powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 

2010. 
5. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu 

Namysłowskiego za I kwartał 2011 r. 
6. Polityka Informacyjna Powiatu Namysłowskiego. 
7. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania projektu statutu Powiatu 
Namysłowskiego, 

b) odwołania delegata Powiatu Namysłowskiego ze Związków Powiatu Polskich, 
c) powołania delegata Powiatu Namysłowskiego do Związków Powiatu Polskich, 
d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r., 
e) zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 

25.02.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego. 

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 1) 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu przywitał radnych Powiatu Namysłowskiego, Starostę 
Namysłowskiego – Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego – Andrzeja Spóra, 
Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia – Piotra Rogalskiego, Komendanta Powiatowej 
Policji – Wojciecha Augustynek, Skarbnik Powiatu – Katarzynę Parzonkę, Sekretarza Powiatu 
– Andrzeja Gosławskiego, Mecenasa – Helmuta Pykę, Dyrektor Biura Poselskiego - Teresę 
Ceglecką- Zielonka, Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego, Kierowników 
jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i pozostałe osoby przybyłe na sesję. 
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Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik  
nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (stan radnych 17). 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 w punkcie 4 
wprowadzić dodatkowy punkt dotyczący sprawozdania rocznego z wykonania planu 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Namysłowie w Likwidacji za 2010r. Dodatkowo poinformował, że w projekcie 
uchwały zamieszczonym w porządku obrad w punkcie 8d nastąpią zmiany, które zostaną 
zaprezentowane przy omawianiu uchwały przez Skarbnik Powiatu – Katarzynę Parzonkę. 
 

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. Sprawozdanie z wykonani planu finansowego samodzielnego publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Namysłowie za 2010r. 
5. Wykonanie budżetu za 2010 rok – absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podjęcie uchwał  

w sprawie: 
a) zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego za 2010 rok. 
b) absolutorium dla Zarządu powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 

2010. 
6. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu 

Namysłowskiego za I kwartał 2011 r. 
7. Polityka Informacyjna Powiatu Namysłowskiego. 
8. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania projektu statutu Powiatu 
Namysłowskiego, 

b) odwołania delegata Powiatu Namysłowskiego ze Związków Powiatu Polskich, 
c) powołania delegata Powiatu Namysłowskiego do Związków Powiatu Polskich, 
d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r., 
e) zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 

25.02.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących. 
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
13. Wolne wnioski i sprawy różne. 
14. Zakończenie sesji. 
 
Ad 3) 
 

Starosta Julian Kruszyński przedstawił informację z działalności Zarządu Powiatu  
w okresie między sesjami tj. od 28 kwietnia 2011 r. do 1 czerwca 2011 r., która stanowi 
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załącznik nr 3 do protokołu oraz informację o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych na 
VIII sesji w dniu 28 kwietnia 2011 r. stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poprosił o opinię Przewodniczącego 
Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych nt sprawozdania z wykonania planu finansowego 
samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Likwidacji w Namysłowie za 2010r- załącznik nr 5 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 

powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższe sprawozdanie. 
 
 Radni przyjęli powyższe sprawozdanie. 
 
Ad 5a) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu – Roman Półrolniczak powiedział, że sprawozdanie 
roczne z wykonania budżetu za rok 2010 – załącznik nr 6 do protokołu oraz sprawozdanie 
finansowe – załącznik nr 7 do protokołu, Zarząd Powiatu przekazał Radzie Powiatu  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Dodał, że oba sprawozdania były przedmiotem 
posiedzenia wszystkich Komisji, a sprawozdanie roczne podlegało również opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. 

 
 Skarbnik Powiatu – Katarzyna Parzonka przedstawiła Uchwałę nr 239/2011 z dnia  
29 kwietnia 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok, mówiąc, że powyższa opinia jest 
pozytywna - załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poprosił o opinię Komisji stałych nt 
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok 
 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Bezwerchny powiedział, że opinia 
Komisji jest pozytywna. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej – Andrzej 

Szrom powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 
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 odczytał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 
finansowego za 2010 rok- załącznik nr 9 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 
głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer IX/64/2011, stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 Ustawowy skład rady wynosi 17 radnych i tylu radnych wzięło udział w powyższym 
głosowaniu. 
 
Ad 5b) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej – Tadeusza Bezwerchnego o odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie 
opinii o wykonaniu budżetu powiatu za 2010 rok i wniosku o udzielenie absolutorium 
Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Bezwerchny odczytał uchwałę  
nr 4/2011 Komisji Rewizyjnej Powiatu Namysłowskiego z dnia 16 maja 2011r. w sprawie 
opinii o wykonaniu budżetu powiatu za 2010 rok i wniosku o udzielenie absolutorium 
Zarządowi Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał Uchwałę nr 302/2011 z dnia  
25 maja 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii  
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2010 r., mówiąc, że opinia ta jest 
pozytywna – załącznik nr 12 do protokołu.  

Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Tadeusza Bezwerchnego 
o odczytanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

 
Przewodniczący Komisji – Tadeusz Bezwerchny odczytał wniosek do 

Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Namysłowskiego za 2010 rok – 
załącznik nr 13 do protokołu.  
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2010 – 
załącznik nr 14 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania 
budżetu powiatu za rok 2010 została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer IX/65/2011, 
stanowi ona załącznik nr 15 do protokołu. 

 
Ustawowy skład rady wynosi 17 radnych i tylu radnych wzięło udział w powyższym 

głosowaniu. 
 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak pogratulował, w imieniu całej Rady 

Powiatu, Przewodniczącemu Zarządu – Staroście Julianowi Kruszyńskiemu i całemu 
Zarządowi Powiatu. 
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Starosta – Julian Kruszyński podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Dodał, że sesja absolutoryjna jest dobrym 
miejscem, aby przedstawić plany Zarządu Powiatu oraz analizę sytuacji, jaką obecny Zarząd 
zastał rozpoczynając kadencję. Następnie przedstawił radnym prezentacje multimedialną 
dotyczącą w/w tematu – załącznik nr 16 do protokołu.  
 Powiedział o bilansie otwarcia oraz o sytuacji zastanej przez Zarząd Powiatu w 2010r., 
Powiedział o zadaniach zaplanowanych przez obecny Zarząd Powiatu oraz o projektach jakie 
będą realizowane. Następnie Starosta przedstawił radnym prezentacje multimedialną dot. 
planowanego utworzenia Strefy Rehabilitacji i Rekreacji Namysłów -Pokój-Dobrzeń Wielki- 
załącznik nr 17 do protokołu. Powiedział, że program ten dostał wstępnie pozytywną ocenę 
Marszałka Województwa Opolskiego. Podkreślił, że celem utworzenia Strefy jest konieczność 
dostarczenia impulsów rozwojowych dla północno – zachodniej części województwa wobec 
strukturalnej słabości obszaru i braku sprecyzowanego kierunku rozwoju.  

Wspomniał również o konferencji zorganizowanej przez Prezesa Namysłowskiego 
Centrum Zdrowia – Piotra Rogalskiego, której tematem były rozmowy nt. planowanego 
utworzenia konsorcjum szpitali. W konferencji brali udział dyrektorzy pięciu szpitali 
powiatowych oraz przedstawiciele Zarządu i Starostowie pięciu powiatów. Zaznaczył, że 
dyrektorzy byli zgodni, że takie konsorcjum jest potrzebne. Odniósł się ponadto do 
planowanego stworzenia strefy inwestycyjnej dla Wilkowa, której celem jest stworzenie 
miejsc pracy dla ludności z Wilkowa i Namysłowa. Poprosił, Wicestarostę – Andrzeja Spóra  
o przedstawienie wspomnianego pomysłu. 

 
Wicestarosta – Andrzej Spór odniósł się do wypowiedzi Starosty Namysłowskiego 

mówiąc, że założenie jest takie aby około 34 ha znajdujących się w Wilkowie zagospodarować 
pod działalności inwestycyjne. 

 
Starosta – Julian Kruszyński poruszył temat wypadku autokaru wiozącego dzieci  

z Węgier. Powiedział, że był to sprawdzian dla powiatu z zakresu reagowania kryzysowego. 
Zaznaczył, że według jego oceny współpraca służb była na wysokim poziomie. Podziękował 
wszystkim osobom, które dołożyły wszelkich starań aby dzieci jak najmniej odczuły skutki 
katastrowy. Szczególnie podziękował Komendantowi Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej – Krzysztofowi Gackowi, Komendantowi Komendy Powiatowej Policji– 
Wojciechowi Augustynkowi, Wicestaroście – Andrzejowi Spórowi, Kierownik Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Halinie Dzidowskiej, Prezesowi 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia-  Piotrowi Rogalskiemu i Wójtowi Wilkowa – Bogdanowi 
Zdyb. Poruszył kwestię problemową związaną z trudnościami w porozumiewaniu się  
z powodu braku umiejętności z zakresu języka angielskiego. 
 Podziękował wszystkim za udzielenie absolutorium. 
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak przywitał przybyłego na obrady sesji 
Posła na Sejm – Łukasza Tuska. Jednocześnie zaznaczył, że uwagi do materiału 
przedstawionego przez Starostę Namysłowskiego będą omawiane w punkcie dotyczącym 
wolnych wniosków i zapytań 
  
 Radny – Michał Ilnicki złożył wniosek aby radni w chwili obecnej mogli odnieść się 
do wypowiedzi Starosty Namysłowskiego.  
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał powyższy wniosek pod 
głosowanie. 
 
 Radni przy 7 głosach za, 9 głosach przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym odrzucili 
powyższy wniosek.  
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Ad 6) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do sprawozdanie o stanie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Namysłowskiego za I kwartał 
2011 r. Dodał, że temat ten był omawiany na Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej. Powyższy materiał stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 
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 materiał. 
 
Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu 

Namysłowskiego za I kwartał 2011 r. zostało jednogłośnie przyjęte przez radnych. 
 
Ad 7) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do Polityki Informacyjnej 
Powiatu Namysłowskiego. Dodał, że temat ten był omawiany na Komisji Oświaty, Kultury  
i Sportu oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury. Powyższy materiał 
stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

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

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy materiał. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury – Roman 

Letki powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy materiał. 
 
Polityka Informacyjna Powiatu Namysłowskiego została jednogłośnie przyjęta przez 

radnych. 
 
Ad 8) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do informacji  
o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego. Dodał, że temat ten był omawiany na Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej. 
Powyższy materiał stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

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

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy materiał. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej – Andrzej 

Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy materiał. 
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Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego została jednogłośnie przyjęta 
przez radnych. 

 
Przewodniczący Rady  ogłosił 10 minutową przerwę. 

 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak powiedział, że po przerwie na sali 
pozostało 16 radnych. Radny – Piotr Karleszko usprawiedliwił swoją nieobecność. 
 
Ad 9a) 
 

Przewodniczący Rady zaproponował aby Komisja doraźna ds. opracowania projektu 
Statutu Powiatu Namysłowskiego składała się z trzech członków. Dodatkowo poprzez 
głosowanie wybrany zostanie przewodniczący Komisji. Następnie zwrócił się z prośbą do 
radnych o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji doraźnej. 
 

Radny Sławomir Hinborch zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Michty. Radny 
wyraził zgodę. 
 

Radny Tadeusz Bezwerchny zgłosił kandydaturę radnego Romana Półrolniczaka. 
Radny wyraził zgodę. 

 
Radny Julian Kruszyński zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Spóra. Radny wyraził 

zgodę. 
 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poprosił o wytypowanie, z wyżej 

wymienionych radnych, kandydatury na Przewodniczącego Komisji doraźnej. 
Następnie zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Spóra. Radny wyraził zgodę. 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 

powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania projektu statutu Powiatu 
Namysłowskiego – załącznik nr 21 do protokołu i poddał go pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania projektu 

statutu Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
IX/66/2011, stanowi ona załącznik nr 22 do protokołu 
 
Ad 9b) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały  
w sprawie odwołania delegata Powiatu Namysłowskiego ze Związku Powiatów Polskich – 
załącznik nr 23 do protokołu.  
 Poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej – Andrzeja Szroma. 
 

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

Uchwała w sprawie odwołania delegata Powiatu Namysłowskiego ze Związku 
Powiatów Polskich została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer IX/67/2011, stanowi 
ona załącznik nr 24 do protokołu. 
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Ad 9c) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały  
w sprawie powołania delegata Powiatu Namysłowskiego ze Związku Powiatów Polskich – 
załącznik nr 25 do protokołu.  
 Poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej – Andrzeja Szroma. 
 

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

Uchwała w sprawie powołania delegata Powiatu Namysłowskiego ze Związku 
Powiatów Polskich została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer IX/68/2011, stanowi 
ona załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Ad 9d) 
  

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poprosił Skarbnik Powiatu o wyjaśnienie 
zmian, które zostały zamieszczone w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu w związku 
ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011r. 
 
 Skarbnik Powiatu – Katarzyna Parzonka wyjaśniła, że zmiany, które zostały zawarte  
w powyższym projekcie uchwały wynikają głównie z realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
,,Remont drogi powiatowej na odcinku Wielołęka – Osiek’’. 
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poprosił o opinię Przewodniczącego 
Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej – Andrzeja Szroma. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.  
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak oczytał projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r.- załącznik  
nr 27 do protokołu i poddał go pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2011 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer IX/69/2011, stanowi 
ona załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Ad9e) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały  
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
25.02.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego – załącznik nr 29 do protokołu.  
 Poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej – Andrzeja Szroma. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.  
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 25.02.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
IX/70/2011, stanowi ona załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Ad 10) 
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał interpelacje radnych Polskiego 
Stronnictwa Ludowego i Wspólnoty Obywatelskiej – załącznik nr 31 do protokołu.  
 Jednocześnie poinformował, że odpowiedz zostanie udzielona pisemnie  
w wyznaczonym w przepisach terminie. 
 
Ad 11) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poinformował radnych, że wpłynęły trzy 
skargi. Pierwsza skarga złożona na działanie Przewodniczącego Zarządu Juliana 
Kruszyńskiego, wpłynęła dnia 24 maja br. i została skierowana przez biuro podróży Almatur – 
Opole Spółka z o.o. Skarga dotyczy rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na:  
- ,,zapewnienie dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia na praktykach zawodowych we 
Wrocławiu dla uczniów szkoły zawodowej w ramach realizacji projektu ,,Lepsza szkoła 
zawodowa – lepszym jutrem II’’ 
- ,,zapewnienie dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia na praktykach zawodowych  
w Dzierżeniowie dla uczniów szkoły zawodowej w ramach realizacji projektu ,,Lepsza szkoła 
zawodowa – lepszym jutrem II’’. 

Powiedział, że druga skarga na działalność Zarządu Powiatu Namysłowskiego, złożona 
została dnia 20 maja br. przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowego ,,BUDIM2’’ i dot. 
przetargu nieograniczonego na ,,Bieżące utrzymanie dróg na terenie powiatu namysłowskiego  
w roku 2011’’. 

 
Przewodniczący Rady skierował powyższe skargi pod obrady Komisji Rewizyjnej. 
 

 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak zaznaczył, że trzecia skarga wpłynęła  
w dniu dzisiejszym i dotyczy ona bieżącego utrzymania dróg powiatowych.  

Następnie odczytał treść skargi na działania Zarządu Powiatu Namysłowskiego, 
mówiąc, że adresatem jest radny Paweł Cholaś oraz radni Polskiego Stronnictwa Ludowego  
i Wspólnoty Obywatelskiej wraz z poparciem społecznym – załącznik nr 32 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady przekazał skargę pod obrady Komisji Rewizyjnej oraz do 

wiadomości Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury.  
 

* * * 
 
 Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wpłynęło pismo od Państwa K. dot. 
kwestii spornych związanych z działką 437/307 przy ul. Staromiejskiej- załącznik nr 33 do 
protokołu. 
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* * * 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu – Roman Półrolniczak odczytał sprawozdanie  
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną z realizacji projektów: ,,Powiatowy 
Lokalny Punkt Informacji Europejskiej’’ i ,,Szkoła zawodowa droga do ciekawej przyszłości’’ 
oraz zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg – sezon zimowy 2010/2011 – załącznik  
nr 34 do protokołu. Dodał, że w wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie 
stwierdziła nieprawidłowości.  
 

* * * 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poinformował, że w okresie między 
sesjami otrzymał kilka zaproszeń od kierowników jednostek na różnego rodzaju uroczystości, 
za które bardzo dziękuje i przeprasza że we wszystkich nie mógł uczestniczyć. Powiedział  
o wspaniałej uroczystości 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 4 dziękując jednocześnie radnemu 
Piotrowi Lechowiczowi, oraz wspomniał o obchodach dnia strażaka dziękując Komendantowi 
– Krzysztofowi Gackowi za zaproszenie. Poinformował radnych, że na drzwiach gabinetu 
pokoju Przewodniczącego Rady Powiatu została zamieszczona informacja o dyżurach 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.   
 
Ad 12) 
 

Protokół z VIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad13) 
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak udzielił głosu radnemu Sławomirowi 
Hinborch. 
 
 Radny Sławomir Hinborch odniósł się do informacji zawartych w prezentacji 
multimedialnej przedstawionej przez Starostę Namysłowskiego. Poruszył kwestię zadłużenia 
powiatu namysłowskiego, które w ostatnim roku wzrosło poprzez dokonanie inwestycji 
budowy bloku operacyjnego. Powiedział, że wiele inwestycji w roku ubiegłym było 
realizowanych bez środków unijnych. Poruszył kwestie związaną z zaplanowaną w budżecie 
sprzedażą mienia. Odniósł się również do poruszonych przez Starostę odwołań politycznych 
mówiąc, że pewne sprawy mają w chwili obecnej swoje odzwierciedlenia w procesach 
sądowych. Poruszył temat drogi Głuszyna – Brzezinka mówiąc, że należy poczekać na 
rozstrzygnięcia wyższych organów. Odniósł się do przedstawionych przez Starostę 
Namysłowskiego planów Zarządu Powiatu zadając pytania: o rolę Powiatu Namysłowskiego 
w przedstawionym programie utworzenia ,,Strefy Rehabilitacji i Rekreacji Namysłów-  Pokój 
- Dobrzeń Wielki’’, dlaczego Zarząd Powiatu wstrzymał się od przyjęcia sprawozdania 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz na jakim etapie jest wniosek  
o dofinansowanie szpitala w ramach programu przekształceniowego.  
 
 Radny Michał Ilnicki odniósł się do zaprezentowanych przez Starostę 
Namysłowskiego w prezentacji multimedialnej informacji. Wspomniał o poruszonej przez 
Starostę Namysłowskiego kwestii związanej z zamieszczonymi w budżecie powiatu na 2011 
rok danymi o zawyżonej wysokości dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Odniósł się do 
sprawy Państwa K. składając jednocześnie wniosek formalny aby zobowiązać Zarząd Powiatu 
do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż drogi spornej przy Pałacyku przy ul. 
Staromiejskiej. Jednocześnie powiedział, że jeżeli Zarząd Powiatu nie podejmie takich 
działań, zaostrzenie sporu będzie wina obecnego Zarządu Powiatu. Poruszył temat dot. zajęcia 
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pasa drogowego w Nowym Folwarku mówiąc, że sprawa jest w toku i w związku z tym należy 
wstrzymać się od komentarzy. Odniósł się do sytuacji Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA 
mówiąc, że bezskutecznie kierował pismo otwarte do Starosty Namysłowskiego aby nie 
powoływać ponownie Pana Piotra Rogalskiego na stanowisko Prezesa. Powiedział o temacie 
unieważnienia decyzji o budowie drogi Głuszyna – Brzezinka mówiąc, że było to działanie 
typowo polityczne ze strony Wojewody Opolskiego. Zaznaczył, że sprawa jest w toku i nie 
należy wyciągać wniosków. Zapytał jakie będzie Stanowisko Powiatu na fakt, iż Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlanego złożył kasację do Naczelnego Sądu. Poprosił Starostę 
Namysłowskiego aby w razie nieudzielania dziś odpowiedzi na to pytanie to prosi o spotkanie 
by omówić tę sprawę. Powiedział, że bardzo cieszy się, że wymienione najważniejsze 
inwestycje będą realizowane mówiąc, że należy zwrócić uwagę również na wymagane prace 
w Bibliotece Powiatowej. Poruszył również kwestię związana ze sprawą dot. sfałszowania 
protokołu z pierwszej sesji Rady Powiatu. 
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak  udzielił głosu Mecenasowi – Helmutowi 
Pyka. 
 
 Mecenas – Helmut Pyka powiedział, że we wniosku Pana Michała Ilnickiego wystąpiła 
nieścisłość, gdyż jeśli przetarg będzie nieograniczony wygra go osoba, która zaoferuje wyższą 
kwotę i niekoniecznie musi być to Pan K. Powiedział, że może zdarzyć się sytuacja, że pojawi 
się trzecia osoba, która wykupi sporną działkę co może stanowić duży problem. Powiedział, że 
nieścisłość ze strony Pana Michała Ilnickiego dot. również faktu, że omawiana działka nie 
została sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego ale z ,,wolnej ręki’’. 
 
 Radny Michał Ilnicki odniósł się do wypowiedzi Mecenasa mówiąc, że zdaje sobie 
sprawę, że w przetargu nieograniczonym może brać udział wiele podmiotów. Dodał, że 
uważa, że mimo to należy podjąć takie działania. 
 
 Starosta – Julian Kruszyński odniósł się do skierowanych do niego pytań mówiąc, że 
konsorcjum będzie konsultowane ze wszystkim akcjonariuszami. Zaznaczył, że pierwsze 
spotkanie było czysto informacyjnym, sprawdzającym czy są powiaty chętne do podjęcia 
takiej inicjatywy. Powiedział ponadto, że sprawozdanie z Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego nie zostało zatwierdzone z powodu zawężonego materiału oraz nieobecności 
pana Inspektora – Jerzego Kisieli na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Zwrócił się do Radnego 
Michała Ilnickiego mówiąc, że Wojewoda Opolski nie jest stroną w sporze dot. zajęcia pasa 
drogowego a jedynie Państwo W.. Zwrócił uwagę na problemowe kwestie związane z 
nieświadomym zajmowaniem pasa drogowego przez gospodarstwa domowe na terenie 
powiatu. Poprosił Wicestarostę Namysłowskiego o odniesienie się do tematu drogi Głuszyna – 
Brzezinka. 
 
 Radny Sławomir Gradzik opuścił obrady sesji. Stan radnych 15. 
 
 Wicestarosta – Andrzej Spór przedstawił radnym prezentacje multimedialną na temat 
nieprawidłowości przy realizacji przebudowy drogi Głuszyna – Brzezinka – załącznik nr 35 
do protokołu. Powiedział, że należy zaczekać na opinie sądu, do którego skierowane zostały 
wszystkie przeprowadzone na drodze kontrole. Dodatkowo poinformował, że powołany 
zostanie ekspert niezależny, który dokona oceny omawianej drogi i należy poczekać na jego 
wnioski.  
 
 Radny Michał Ilnicki po raz kolejny poruszył temat drogi Głuszyna – Brzezinka  
i zajęcia pasa drogowego przez państwa W.  
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 Wicestarosta – Andrzej Spór powiedział, że  Państwo W. postawili nowy płot w tym 
samym miejscu co stary. Dodał, że przy inwestycji drogi Domaszowice – Świerczów znalazły 
się przypadki zajęcia pasa drogowego przez gospodarstwa domowe, co nie stanowi winy 
obywateli powiatu.  
 
 Dyskusja pomiędzy Radnym Michałem Ilnicki a Wicestarosta – Andrzejem Spórem. 
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak przerwał dyskusję mówiąc, że są osoby, 
które czekają na zabranie głosu i oddał głos Radnemu Sławomirowi Hinborch.  
 
 Radny Sławomir Hinborch zapytał w jakim celu powołany zostanie niezależny 
rzeczoznawca jeśli zasadność decyzji rozpatruje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
Poprosił ponownie Starostę Namysłowskiego o udzielenie odpowiedzi na pytanie dot. szpitala. 
Odniósł się jednocześnie do spotkania w sprawie konsorcjum mówiąc, że uważa, że 
wypowiedział się jak na razie tylko jeden akcjonariusz a pozostali uzyskali informacje z prasy.  
 
 Starosta – Julian Kruszyński powiedział, że prosi aby kwestię funduszy na szpital 
omówiła Pani Skarbnik Powiatu a w temacie intencji wypowiedział się Pan Prezes Piotr 
Rogalski. Odniósł się do wypowiedzi Pana Michała Ilnickiego mówiąc, że zrozumiał, że 
sprawa unieważnienia przez Wojewodę Opolskiego decyzji budowy drogi Głuszyna – 
Brzezinka przyczyniła się do wywołania tematu związanego z zajęciem pasa w Nowym 
Folwarku. Ponadto powiedział, że z wypowiedzi radnego Ilnickiego wynika, że nie powinno 
się dokonywać rozgraniczenia pomiędzy działką syna Pana Ilnickiego a powiatem, gdyż 
okazało się, że jest to pas drogi powiatowej. Zapytał czy w związku z tym wynika z tego, że 
syn pana Ilnickiego zajmował przez te lata pas drogi powiatowej. Odniósł się do mapki 
przedstawionej przez Wicestarostę w prezentacji multimedialnej, która prezentuje przebieg 
omawianej drogi. Powiedział, że powołanie niezależnego wykonawcy ma na celu pokazanie 
właściwego rozwiązania dla wszystkich.  
 
 Skarbnik Powiatu – Katarzyna Parzonka powiedziała, że trwają prace nad wnioskiem, 
które stanowią bardzo skomplikowana procedurę. Zaznaczyła, że jutro wybiera się z Panią 
księgową z NCZ SA do Kamiennej Góry do jednostki, która już przeszła ten proceder w celu 
wyjaśnienia kilku spraw. Dodała, że planuje złożyć wniosek do dnia10 czerwca br. mówiąc, że 
szpital może liczyć na kwotę w wysokości około 800 tys. zł.  
 
 Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia  - Piotr Rogalski powiedział o spotkaniu  
w sprawie konsorcjum mówiąc, że odbyło się ono w towarzystwie pięciu przedstawicieli 
powiatów ościennych. Odniósł się do poruszonych kwestii dot. politycznych zwolnień 
mówiąc, że był ofiarą jednych z nich.  
 
 Szef Ochotniczych Hufców Pracy - Bartłomiej Stawiarski zwrócił się do Starosty 
Namysłowskiego, jako większościowego udziałowca NCZ SA, z pytaniem o stan kadrowy  
w Namysłowskim Centrum Zdrowia wśród lekarzy z zakresu chirurgii i anestezjologii. 
Jednocześnie zapytał Prezesa Piotra Rogalskiego czy mógłby potwierdzić fakt bądź 
zaprzeczyć, że na dzień dzisiejszy Pan dr L., dr K. i dr C. nie pracują w szpitalu w związku z 
tym kto zabezpiecza zaplecze chirurgiczne szpitala. Zapytał ponadto kto pracuje na miejscu 
anestezjologów, którzy zostali zwolnieni z pracy czy też się sami zwolnili. Poprosił ponadto o 
informację na temat ilości zabiegów chirurgicznych wykonywanych w Namysłowskim 
Centrum Zdrowia SA. Powiedział, że pytania swoje złoży w sekretariacie NCZ SA na piśmie.  
 
 Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia – Piotr Rogalski powiedział, że na dzień 
dzisiejszy jest pełna obsada chirurgiczna i anestezjologiczna. Zaznaczył, że chirurdzy złożyli 
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rezygnacje z umów podpisanych miesiąc temu o czym został poinformowany główny 
udziałowiec. Dodał, że umowa została wypowiedziana firmie anestezjologicznej jako 
podmiotowi gospodarczemu i zaproponował jednocześnie udział tym samym lekarzom już 
jako indywidualnym osobom. 
 
 Radny Michał Ilnicki odniósł się do wypowiedzi Starosty Namysłowskiego odnośnie 
zajęcia pasa drogowego przez syna.  
 

*  *  * 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że termin czerwcowej sesji planowany jest 
na dzień 29 czerwca  br. na godz. 1300. 
 
Ad 12) 
 

IX sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1616. 
 
 
 
 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu  
 
         Roman Półrolniczak 
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Protokołowała: Monika Duraj…………………… 
 
Protokół sporządziła: Anna Kołacz……………... 
 


