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PROTOKÓŁ NR VIII/2011 
Z VIII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 28 KWIETNIA 2011 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady VIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1306. 
 
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. Sprawozdanie z działalności Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 

Gospodarczych za rok 2010 (wraz ze sprawozdaniem finansowym). 
5. Informacja z działalności Wydziału Dróg Powiatowych za rok 2010. Podsumowanie 

akcji zimowej 2010/2011 
6. Informacja o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej ,,PROMYK’’ w Kamiennej. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

b) ustalenia zasad otrzymywania zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 
powiatu, 

c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Namysłów, 
d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 

roku. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach 

bieżących. 
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
11. Wolne wnioski i sprawy różne. 
12. Zakończenie sesji. 

 
Ad 1) 

Otwarcia VIII 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, 
Wiceprezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia – Kamila Dybizmańskiego, Komendanta 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – Krzysztofa Gacka, Komendanta 
Powiatowego Policji – Wojciecha Augustynek, Skarbnik Powiatu – Katarzynę Parzonkę, 
Sekretarza Powiatu – Andrzeja Gosławskiego, Prezesa Namysłowskiego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Gospodarczych, Kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji  
i pozostałe osoby przybyłe na sesję. 

 
Ad 2)  

Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował aby do porządku obrad wprowadzić trzy 
nowe projekty uchwał, które dotyczą: 
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1. przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie  
w 2011 r.,  

2. odwołania radnego z członka Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej. Przy wprowadzaniu tego projektu uchwały do porządku obrad 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego Michała Ilnickiego z pytaniem czy nadal 
podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie rezygnacji z członka Komisji Budżetu – 
radny Michał Ilnicki podtrzymał swoje stanowisko. 

3. powołania radnego do Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej. 
Przewodniczący Rady dodał, że w uchwale oznaczonej jako 7d w sprawie zmian budżetu  
w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r. nastąpią zmiany, a p. 6 dot. 
informacji o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej ,,PROMYK’’ w Kamiennej zostanie 
przesunięty na p. 4.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik  
nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (stan radnych 16 radnych). Lista obecności 
kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób uczestniczących  
w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Dodał, że nieobecność radnego Sławomira 
Gradzik jest usprawiedliwiona. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał porządek obrad wraz z proponowanymi 

zmianami pod głosowanie. 
 
 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco: 
 

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

sesjami. 
4. Informacja o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej ,,PROMYK’’ w Kamiennej. 
5. Sprawozdanie z działalności Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 

Gospodarczych za rok 2010 (wraz ze sprawozdaniem finansowym). 
6. Informacja z działalności Wydziału Dróg Powiatowych za rok 2010. Podsumowanie 

akcji zimowej 2010/2011 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

b) ustalenia zasad otrzymywania zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 
powiatu, 

c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Namysłów, 
d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 

roku, 
e) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji  

w Namysłowie w 2011 r.,  
f) odwołania radnego z członka Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 

Europejskiej  
g) powołania radnego do Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 

Europejskiej. 
8. Interpelacje i zapytania radnych., 
9. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach 

bieżących. 
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
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11. Wolne wnioski i sprawy różne. 
12. Zakończenie sesji. 

 
Ad 3) 

Starosta Julian Kruszyński przedstawił informację o realizacji uchwał Rady Powiatu 
podjętych na VII sesji w dniu 30 marca 2011 r. stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu oraz 
informację z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami tj. od 30 marca 2011 r. 
do 28 kwietnia 2011 r., która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Starosta Namysłowski poinformował radnych, że w dniu 02 maja br. jest dzień flagi,  
a uroczystości zorganizowane zostały w Komendzie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej 
w Namysłowie na które serdecznie zaprasza. 
 
Ad 4) 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do informacji  
o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej ,,PROMYK’’ w Kamiennej. Dodał, że temat 
ten był omawiany na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Powyższy materiał stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 

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

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

powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy materiał. 
 
Informacji o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej ,,PROMYK’’ w Kamiennej 

została przyjęta przez radnych. 
 
Ad 5) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do sprawozdanie z działalności 
Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych za rok 2010. Dodał, że temat 
ten był omawiany na Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej. 
Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 6 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 z działalności Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 

Gospodarczych za rok 2010 została przyjęte przez radnych. 
 
Ad 6) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do informacji z działalności 
Wydziału Dróg Powiatowych za rok 2010, podsumowanie akcji zimowej 2010/2011. 
Dodał, ze temat ten był omawiany na dwóch komisjach. Materiał ten stanowi załącznik nr 7 
do protokołu. 
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  W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie 
Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury  
i Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej. 
 
 Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury – Roman 
Letki 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. 
 
Informacja z działalności Wydziału Dróg Powiatowych za rok 2010 i podsumowanie 

akcji zimowej 2010/2011 zostało przyjęte przez radnych. 
 
Ad 7a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011 r. 
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. dla 
Powiatu Namysłowskiego, stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie 
Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych i Przewodniczącego Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej 

 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 

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

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

głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. dla Powiatu Namysłowskiego została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer VIII/57/2011, stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad 7b)  
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do projektu uchwały w sprawie 
ustalenia zasad otrzymywania zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu, 
stanowiącej załącznik nr 10 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 projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie ustalenia zasad otrzymywania zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych powiatu została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VIII/58/2011 
i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad 7c)  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do projektu uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Namysłów, stanowi ona załącznik nr 12 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 projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Namysłów została 

podjęta jednogłośnie, nadano jej numer VIII/59/2011 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad 7d) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do projektu uchwały w sprawie 
zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 roku, 
stanowiący załącznik nr 14 do protokołu. Dodał, że w jest to projekt uchwały w której 
nastąpiły zmiany. 

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

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

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

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2011 roku została podjęta jednogłośnie, nadano jej numer VIII/60/2011  
i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Ad 7e) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do projektu uchwały w sprawie 
przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2011 
r., która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak 
poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
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Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej 

Policji w Namysłowie w 2011 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
VIII/61/2011, stanowi ona załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad 7f) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania 
radnego z członka Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej , 
stanowiący załącznik nr 18 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak 
poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie odwołania radnego z członka Komisji Budżetu, Rozwoju  

i Informacji o Unii Europejskiej  została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
VIII/62/2011, stanowi ona załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Ad 7g) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o wytypowanie kandydata na członka 
do Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej.  

 
Radny Cezary Zając zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Bezwerchnego. Kandydat 

wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały w sprawie powołania 

radnego (Tadeusza Bezwerchnego) do Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej, stanowiący załącznik nr 20 do protokołu i poddał powyższy projekt uchwały 
pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie powołania radnego (Tadeusza Bezwerchnego) do Komisji 

Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej została podjęta przy 1 głosie 
wstrzymującym i 15 „za”, stanowi ona załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Ad 8)  
 
 Interpelacji i zapytań radnych nie było. 
 
Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał radnym, że upływa termin składania 
oświadczeń majątkowych, jak również poprosił o składanie uwag i wniosków, jeżeli takie są, 
do nowego projektu statutu w Biurze Rady.  
 

*  *  * 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z pismem – oświadczeniem Pana G. 
K. w sprawie nieruchomości położonej przy Pałacu przy ul. S. w N. Pismo w tej sprawie 
stanowi załącznik nr 22 do protokołu. Poprosił jednocześnie o skomentowanie w/w pisma – 
oświadczenia przez Starostę lub Wicestarostę. 
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 Wicestarosta Namysłowski – Andrzej Spór powiedział, że Pan G. K. wycenił swoją 
nieruchomość na 100 tys. zł., w związku z czym otrzymał pismo ze Starostwa z prośbą  
o specyfikację kosztów. Dodał, że samo oświadczenie Pana K. nic nowego do sprawy nie 
wnosi. 
 

*  *  * 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że wpłynęło pismo od Wojewody 
Opolskiego dotyczące rozstrzygnięcia nadzorczego wobec uchwały Rady Powiatu 
Namysłowskiego Nr VI/36/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zwolnienia Panią Teresę 
Ceglecką – Zielonka od realizacji tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, które 
stwierdza jej nieważność. Następnie odczytał uzasadnienie w w/w sprawie i poprosił  
o komentarz Mecenasa, pana Helmuta Pykę. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do 
protokołu. 
 
 Mecenas Helmut Pyka powiedział, że powyższa uchwała została unieważniona 
ponieważ w treści uchwały podano imię i nazwisko osoby, która została zwolniona z pensum 
dydaktycznego, a powinno się podać tylko funkcję. Następnie przedstawił całą historię 
związaną z powyższą uchwałą, która rozpoczęła się już w 2003 roku. Dodał, że  
w związku z tym, że zbliża się koniec roku szkolnego nie będą robione żadne rewolucje 
związane z pensum dydaktycznym, natomiast od przyszłego roku szkolnego prawdopodobnie 
żaden dyrektor szkoły nie będzie z niego zwolniony. 
 
Ad 10) 
 

Protokół z VII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 11) 
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że sprawozdania, które były w dniu dzisiejszym 
przez radnych przyjmowane były za rok 2010, a w tym czasie to on był Starostą, w związku  
z czym chciał podziękować kierownikom jednostek i kierownikom starostwa za pracę i życzył 
dalszych sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym. 
 

*  *  * 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że termin majowej sesji planowany jest na 
dzień 25 maja br. na godz. 1400. 
 
Ad 12) 
 

VIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1347. 
 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu  
 
         Roman Półrolniczak 
 
 
                        Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                                                                                                           Roman Półrolniczak 
Protokołowała: Monika Duraj…………………… 


