
 1

PROTOKÓŁ NR XI/2011 
Z XI SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 15 września 2011 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 
 

*  *  * 
 
 

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

sesjami. 
4. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy 

Powiatowej Policji w Namysłowie za I półrocze 2011 r., 
5. Informacja na temat wyników egzaminów maturalnych i zawodowych w roku 2011, 
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2011 roku ora 

informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r., 
b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 r., 
c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Pokój,  
d) zmiany uchwały Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25.02.2011 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 r., 
e) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy darowizny nieruchomości, 
f) skargi z dnia 16 maja 2011 r. na działanie Zarządu i Starosty Namysłowskiego 

Juliana Kruszyńskiego, 
g) opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu 

strzeżonym wyznaczonym przez starostę, 
h) uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego, 

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 XI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Roman Półrolniczak.  

Przewodniczący Rady Powiatu przywitał radnych Powiatu Namysłowskiego, 
Wicestarostę Namysłowskiego – Andrzeja Spóra, Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia 
– Piotra Rogalskiego, Dyrektor Biura Poselskiej Łukasza Tuska – Marię Teodorczyk, 
Zastępcę Powiatowego Komendanta Policji – Zbigniewa Dychusa, radnych z Rady Miasta  
i Gmin, Skarbnik Powiatu – Katarzynę Parzonkę, Sekretarza Powiatu – Andrzeja 
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Gosławskiego, Kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i pozostałe osoby 
przybyłe na sesję. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik  

nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (stan:16 radnych). Lista obecności 
kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób uczestniczących  
w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Dodał, że nieobecny radny Piotr Lechowicz jest 
usprawiedliwiony. 
 
Ad 2) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że nastąpiły zmiany w projektach 
uchwał oznaczonych w porządku obrad punktami 7a i 7b.. Jednocześnie zaproponował aby do 
porządku obrad wprowadzić nowy projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Lubsza w punkcie 7i. Dodał, że uaktualniona została również informacja o wynikach 
egzaminów maturalnych oznaczona w porządku obrad punktem 5. Poinformował, że 
wszystkie powyższe wymienionej materiały zostały udostępnione radnym w wersji 
papierowej.  

 
Radny Paweł Cholaś wyraził prośbę aby informacja z działalności Zarządu Powiatu  

w okresie między sesjami była dostarczana do radnych wraz z pozostałymi materiałami na 
sesję oraz aby można było się do niej odnieść bezpośrednio po jej przedstawieniu przez 
Starostę.  

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak zaproponował aby ten materiał od 

następnych sesji był przedstawiany pisemnie wraz z pozostałymi materiałami na sesję. 
Poprosił ponadto o zadawanie pytań do materiału w punkcie dotyczącym wolnych wniosków 
i spraw różnych.  

 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że uważa, iż zasadne jest aby można było zadawać 

pytania bezpośrednio po przedstawionym materiale. Poprosił aby rozpocząć te praktykę od 
kolejnej sesji. 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak powiedział, że z pewnością materiały na 

sesję zostaną uzupełnione o tę pisemną informację. Dodał, że w celu usprawnienia przebiegu 
sesji uważa, że pytania do informacji z działalności Zarządu Powiatu w okresie między 
sesjami powinny być zadawane w punkcie dotyczącym wolnych wniosków i spraw różnych.  

Następnie 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. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy 

Powiatowej Policji w Namysłowie za I półrocze 2011 r., 
5. Informacja na temat wyników egzaminów maturalnych i zawodowych w roku 2011, 
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2011 roku ora 

informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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a) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r., 
b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 r., 
c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Pokój,  
d) zmiany uchwały Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25.02.2011 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 r., 
e) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy darowizny nieruchomości, 
f) skargi z dnia 16 maja 2011 r. na działanie Zarządu i Starosty Namysłowskiego 

Juliana Kruszyńskiego, 
g) opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu 

strzeżonym wyznaczonym przez starostę, 
h) uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego, 
i) udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubsza. 

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. 
 
Ad3) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poprosił radnych aby zapoznali się  
z udostępnioną informacją Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu – załącznik nr 3 do 
protokołu oraz z informacją z działalności Zarządu między sesjami tj. od 29 czerwca 2011r. 
do 15 września 2011r. – załącznik nr 4 do protokołu. Dodał, że prosi aby wszelkie pytania 
były kierowane w punkcie 11 dot. wolnych wniosków i spraw różnych.  
  
Ad4) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do materiału dot. 
analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy 
Powiatowej Policji w Namysłowie za I półrocze 2011 r. Dodał, że temat ten był omawiany 
na Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury. Powyższy materiał stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 

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

 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury – Roman 

Letki powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy materiał. 
 
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania 

Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie za I półrocze 2011 r. została przyjęta przez 
radnych. 
 
Ad5) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do informacji na 
temat wyników egzaminów maturalnych i zawodowych w roku 2011 mówiąc, że został on 
uaktualniony o wyniki z matur poprawkowych. Dodał, że materiał ten był omawiany na 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu oraz 
dodatkowo materiał uaktualniony 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 Oświaty, Kultury i Sportu. 

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy materiał. 
 
Informacji na temat wyników egzaminów maturalnych i zawodowych w roku 

2011 została przyjęta przez radnych.  
 
Ad6) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak przedstawił informacje o przebiegu 
wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2011 roku oraz informacja  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. Powiedział, że materiał był 
omawiany na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji stałych i zapytał czy są jakieś 
pytania. Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie 
Przewodniczących Komisji stałych. 

 
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. 
 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2011 

roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej została 
przyjęta przez radnych. 
 
Ad 7a) 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak powiedział, że w projekcie uchwały  
w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r., 
stanowiącym załącznik nr 9 nastąpiły zmiany. Następnie odczytał projekt uchwały wraz ze 
zmianami - załącznik nr 10  do protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały 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 XI/82/2011, 
stanowi ona załącznik nr 11  do protokołu. 

 
Ad 7b) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak powiedział, że w projekcie uchwały  
w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 r., stanowiącym 
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– załącznik nr 12 nastąpiły zmiany. Następnie odczytał projekt uchwały wraz ze zmianami - 
załącznik nr 13  do protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały.  

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie 
Przewodniczącego Komisji 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 
zaznaczając, że jest to opinia o projekcie uchwały przed zmianami. 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 
została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XI/83/2011, stanowi ona załącznik nr 14 
do protokołu. 
 
Ad 7c) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Pokój - załącznik nr 15  do protokołu i zapytał czy 
są jakieś pytania do projektu uchwały.  

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

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

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pokój została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XI/84/2011, stanowi ona załącznik nr 16  do protokołu. 
 
Ad 7d) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25.02.2011 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 r.- załącznik nr 17  do protokołu i zapytał 
czy są jakieś pytania do projektu uchwały.  

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

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

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 25.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 r. została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XI/85/2011, stanowi ona załącznik nr 18  do protokołu. 
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Ad 7e) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy darowizny nieruchomości- załącznik nr 19  do 
protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały.  

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

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

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy darowizny 
nieruchomości została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XI/86/2011, stanowi ona 
załącznik nr 20  do protokołu. 
 
Ad 7f) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
skargi z dnia 16 maja 2011 r. na działanie Zarządu i Starosty Namysłowskiego Juliana 
Kruszyńskiego - załącznik nr 21  do protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do projektu 
uchwały.  

 
Radny Paweł Cholaś zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej co oznacza 

zdanie ,,ta zmiana wynikła z chęci sprawdzenia nowego wykonawcy’’.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Radny Tadeusz Bezwerchny powiedział, że jest 

to zdanie Kierownika Wydziału Dróg Powiatowych i tak została przedstawiona sytuacja na 
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.  

 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że materiały do przetargu na bieżące utrzymanie 

dróg były przygotowane w miesiącu grudniu przez poprzedni Zarząd Powiatu i przedstawione 
obecnemu Zarządowi w miesiącu styczniu. W związku z tym uważa, że gdyby Zarząd 
Powiatu zajął się tą kwestią od razu i podpisał umowę na okres trzech lat to wszystkie prace 
zostałyby wykonane w terminie, a cena proponowana przez wykonawców startujących  
w przetargu na pewno byłaby atrakcyjniejsza. Dodał, że Komisja Rewizyjna również 
zasugerowała Zarządowi Powiatu aby kolejne umowy obejmowały okres 3 lat.  

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie skargi z dnia 16 maja 2011 r. na działanie Zarządu i Starosty 
Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego została podjęta przy 9 głosach za i 7 głosach 
wstrzymujących i nadano jej numer XI/87/2011, stanowi ona załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
Ad 7g) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu 
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strzeżonym wyznaczonym przez starostę - załącznik nr 23  do protokołu i zapytał czy są 
jakieś pytania do projektu uchwały.  

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

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

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

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 XI/88/2011, stanowi ona załącznik nr 24  do protokołu. 
 
Ad 7h) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak wyjaśnił, że radni w materiałach 
otrzymali projekt Statutu Powiatu przed wprowadzeniem zmian – załącznik nr 25 do 
protokołu. Poinformował jednocześnie, że na ostatnim posiedzeniu Komisji wszyscy radni 
dostali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu już z naniesionymi, na 
wspólnym posiedzeniu Komisji, poprawkami – załącznik nr 26 do protokołu.  Powiedział, że 
materiał był omawiany na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji stałych i zapytał czy są 
jakieś pytania.  

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie 
Przewodniczących Komisji stałych. 

 
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 poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego została podjęta 
przy 15 głosach za i 1 wstrzymującym i nadano jej numer XI/89/2011, stanowi ona 
załącznik nr 27  do protokołu. 
 
Ad 7i) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubsza - załącznik nr 28  do protokołu wraz  
z apelem Przewodniczącego Konwentu Starostów. Zapytał czy są jakieś pytania do projektu 
uchwały.  
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W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubsza została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer XI/90/2011, stanowi ona załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Ad 8) 
 
 Zapytań i interpelacji radnych nie było. 
 
Ad 9)  
 
  Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poinformował, że wpłynęło do niego 
sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w Starostwie 
Powiatowym dnia 06 września 2011r. – załącznik nr 30 do protokołu. Odczytał radnym 
skierowane pismo i opisał obszary podlegające kontroli dodając, Komisja Rewizyjna nie 
stwierdziła nieprawidłowości.  
 Odczytał radnym ponadto list otwarty od radnych Wspólnoty Obywatelskiej  
i Polskiego Stronnictwa Ludowego skierowany do ogółu społeczeństwa Powiatu 
Namysłowskiego. Wyjaśnił, że radni w w/w dokumencie wyrazili swoje zaniepokojenie 
obecną sytuacją w Powiecie i jednostkach podległych oraz podkreślili swoją otwartość na 
współprace na wszystkich płaszczyznach, na których dostrzegają działania dla dobra Powiatu.  

Zapoznał również radnych z listami, które zostały wszystkim udostępnione przez 
Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA – Piotra Rogalskiego dotyczącymi nowej 
kadry na oddziale chirurgii oraz bieżącej sytuacji w namysłowskim szpitalu. 
 Przewodniczący Rady poinformował radnych o zaproszeniach, które otrzymał  
w okresie między sesjami mówiąc m.in. o zaproszeniach na uroczystości dożynkowe. 
 

Radni przyjęli powyższe informacje.  
 

Ad 10) 
 
  Protokół z X sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 11) 
 

Wicestarosta – Andrzej Spór odczytał pismo od kibiców Odry Opole dot. chęci 
uczczenia 72 rocznicy napaści zbrojnej w dniu 17 września br. Wyjaśnił, że uważa, iż jest to 
jedynie próba dokonania zaplanowanych zamieszek w okolicach stadionu namysłowskiego 
informując, że wówczas zaplanowany jest mecz Startu Namysłów z Odrą i w związku z tym 
rodzi się pytanie czy kibice zostaną wpuszczeni na stadion i czy stadion jest dopuszczony do 
tego by przyjąć tak dużą liczbę kibiców.  
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że zapewnienie bezpieczeństwa na organizowanych 
imprezach leży po stronie organizatora czyli w tym wypadku klubu Start Namysłów. Dodał, 
że posiada informację iż jest to mecz o podwyższonym ryzyku w związku z tym odbędzie się 
on bez udziału publiczności i kibiców. Powiedział, że list ten jest specjalną prowokacją i nie 
można dopuścić do zniszczenia mienia publicznego. 
 
 Radny Andrzej Zielonka zapytał Wicestarostę kto podpisał odczytane przez niego 
pismo, kiedy ono przyszło i skąd interpretacja, że nie będzie kibiców na stadionie. 



 9

 
 Wicestarosta Andrzej Spór powiedział, że uważa, iż pod tytułem odchodzenia 
patriotycznych uroczystości kibice pragną się zgromadzić w celu bójek. Dodał, że list został 
podpisany przez osobę kierującą Stowarzyszeniem Sympatyków Odry Opole.  
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak udzielił głosu radnemu Andrzejowi 
Michta. 
 

Radny Andrzej Michta zwrócił uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem na 
drogach przy realizacji inwestycji drogowych Domaszowice – Świerczów – Mąkoszyce. 
Wyjaśnił, że na drogach gdzie kierowane są objazdy, głównie mowa o miejscowości 
Włochach i Polkowskie, jest bardzo duże natężenie ruchu szczególnie przez tiry, które 
przejeżdżają przez wioski z bardzo dużą prędkością. Prosi w związku z tym o przypilnowanie 
prędkości kierowców na wyznaczonych objazdach. Skierował ponadto prośbę do Starosty 
Namysłowskiego aby wnioski które zostały złożone odnośnie wycinki drzew zostały 
przeglądnięte i zrealizowane bo ma informację, że rozpatrywanie ich trwa bardzo długo. 
Ponadto podziękował wydziałowi Dróg Powiatowych za szybkie działania dot. zamontowania 
lustra na skrzyżowaniu w Woskowicach, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo na drodze.  

 
Wicestarosta – Andrzej Spór powiedział, że nie było innej możliwości objazdu 

informując, że objazd będzie obowiązywał do 19 września br. Dodał, że przekaże powyższą 
uwagę policji powiatowej. Odniósł się ponadto do temu wycinki drzew mówiąc, że  
w przyszłym roku planuje się pójść w kierunku tego, aby wyciąć wszystkie topole, które leżą 
w pasie drogowym. Dodatkowo na odcinku drogi Domaszowice – Świerczów – Mąkoszyce 
wyciąć drzewa i krzewy w pasie drogowym w celu poprawienia widoczności  
i bezpieczeństwa. Ponadto będzie można wykorzystać środki uzyskane ze sprzedaży 
wyciętego drzewa na dalszą wycinkę. 
 

Radny – Michał Ilnicki powiedział, że ma nadzieje, ze list otwarty skierowany do 
Zarządu Powiatu zakończy wszystkie nieporozumienia. Zapytał Starostę Namysłowskiego 
czy zgadza się z treścią listu skierowanego do radnych przez Prezesa NCZ – Piotra 
Rogalskiego. Wyjaśnił, że Burmistrz Namysłowa jest drugim co do wielkości udziałowcem 
szpitala i zarzucanie mu, że chce działać na jego niekorzyść jest nieodpowiednie. Dodał, że 
uważa, iż Starosta Namysłowski powinien zareagować na słowa, które padły z ust Prezesa 
NCZ dot. oskarżeń jakoby Burmistrz Namysłowa działał na niekorzyść szpitala. Powiedział, 
że chciałby również wiedzieć ile obecni lekarze zarabiają oraz wyraził swoje zaniepokojenie 
w związku ze zmianą kadry chirurgów. Przedstawił również swoje poglądy na temat sposobu 
kierowania szpitalem przez Prezesa Piotra Rogalskiego wspominając o trwającym 
postępowaniu w sprawie sfałszowania podpisu. 

 
Starosta – Julian Kruszyński odniósł się do treści listu otwartego od radnych 

Wspólnoty Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawiając swoje 
stanowisko w kwestii listu otwartego oraz deklaracji w nim złożonych.  

 
Wicestarosta – Andrzej Spór również odniósł się do kwestii zawartych w liście 

otwartym mówiąc, że zarzuca się obecnemu Staroście Namysłowskiemu, że nie wykonał 
żadnych zadań. Powrócił do roku 2007 opisując po kolei zadania wykonane przez poprzedni 
Zarząd Powiatu. Powiedział o trwających w Powiecie inwestycjach oraz o zadaniach, które są 
zaplanowane.  
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Starosta – Julian Kruszyński powiedział ponadto o przedsięwzięciach zaplanowanych 
do realizacji mówiąc m.in. o zagospodarowaniu poscaleniowym we wsi Dąbrowa, remontach 
w Namysłowskim Szpitalu, remontach nawierzchni w Miodarach oraz chodniku  
w Krzykowie. Dodał, że uważa, iż zarzuty skierowane w kierunku Prezesa Piotra Rogalskiego 
mają podłoże polityczne. Wyraził również swoje zadowolenie w związku z zawartej w liście 
otwartym deklaracji współpracy. Poprosił Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia  
o odniesienie się do wypowiedzi radnego Michała Ilnickiego.  

 
Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA – Piotr Rogalski odniósł się do 

wypowiedzi radnego Michała Ilnickiego mówiąc o procedurze podpisywania umów  
z Narodowym Funduszem Zdrowia dodając, że należy poczekać z oskarżeniami na decyzje 
Prokuratury, która stwierdzi czy podpisy zostały sfałszowane. Następnie przedstawił radnym 
wysokość zarobków lekarzy mówiąc, że nowy zespół chirurgów jest na bardzo wysokim 
poziomie. Odniósł się również do jakości usług świadczonych przez poprzedni zespół 
chirurgów mówiąc, że swoje uwagi na ten temat przedstawiła radna Weronika Nawrot na 
ostatnim posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Powiedział również  
o postępowaniu Burmistrza Namysłowa w stosunku do spółki. Zwrócił ponadto uwagę na 
treść listu otwartego WO i PSL mówiąc, że jest zdania iż zawarte są w nim słowa jedynie 
radnego Michała Ilnickiego. 

 
Radna – Weronika Nawrot odniosła się do wypowiedzi Prezesa Piotra Rogalskiego 

mówiąc, że na Komisji zgłasza swoje zastrzeżenia co do świadczenia usług przez  
dr Szymkowa.  

 
Starosta Namysłowski zwrócił się do Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia  

z pytaniem czy szpital poniósł jakieś koszty z tytułu błędów lekarskich poprzedniej kadry 
chirurgów oraz czy były skargi na zespół chirurgów.  

 
Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA – Piotr Rogalski powiedział, że 90% 

wszystkich skarg jest kierowanych na poradnie chirurgiczną i na oddział chirurgiczny. Dodał, 
że w roku ubiegłym zapłacił 120 tys. zł. za ewidentny błąd lekarski. Powiedział, ze zdarzyły 
się również mniejsze kwoty w granicach 5 – 6 tys. zł za drobne błędy.  

 
Radny Michał Ilnicki odniósł się do wypowiedzi Wicestarosty Namysłowskiego 

mówiąc, że list otwarty został skierowany dlatego, że w gazecie pojawił się artykuł w którym 
Starosta stwierdził, że zostały zaplanowane zbyt wysokie dochody z tytułu sprzedaży mienia. 
Dodał, że już kilkakrotnie wyjaśniał, że były to działania celowe by móc realizować 
zaplanowane inwestycje. Zapytał Starostę Namysłowskiego o drogą Domaszowice – 
Świerczów – Mąkoszyce. Przedstawił swoje uwagi na temat postępowania Starosty 
Namysłowskiego oraz Wojewody Ryszarda Wilczyńskiego. Dodał, że wszystkie sprawy  
z Państwem K. zostały załatwione, a obecny problem został rozpoczęty przez obecny Zarząd. 
Odniósł się ponadto do wymienionych przez Wicestarostę inwestycji dokonywanych przez 
poprzedni Zarząd Powiatu. Poruszył również kwestie związane ze szpitalem mówiąc, że nie 
powinno się łączyć sytuacji politycznej z sytuacją kadrową w szpitalu. Powiedział, że 
najpierw obecny Zarząd Powiatu powinien wykonać jakieś działania a dopiero później 
krytykować poprzedni Zarząd Dodał, że prosi o merytoryczne odpowiedzi i jest do dyspozycji 
w razie pytań.  

 
Poniższe pytanie zostało wpisane na wniosek radnego Michała Ilnickiego zgodnie  

z przegłosowanym wnioskiem na XII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego w dniu 
26.10.2011r. 
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Radny Michał Ilnicki odniósł się do inwestycji budowy drogi Głuszyna – Brzezinka 
mówiąc, że słyszał, iż jest już protokół sporządzony przez powołanego rzeczoznawcę. 
 

Wicestarosta – Andrzej Spór powiedział, że nie ma jeszcze takiego protokołu.  
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poprosił aby emocje nie wpływały na 
poziom wypowiedzi i żeby nie obrażać się wzajemnie. Następnie oddał głos radnej Weronice 
Nawrot. 
 
 Radna – Weronika Nawrot zapytała w imieniu emerytów, rencistów i inwalidów kiedy 
będzie otwarty dworzec kolejowy oraz czy do czasu jego otwarcia Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów może pozostać w pomieszczeniu udostępnionym przez Powiat Namysłowski. 

 
Starosta Namysłowski – Julian Kruszyński odniósł się do wypowiedzi radnego 

Michała Ilnickiego mówiąc, że dziś z ust radnego Ilnickiego wypłynęły słowa, że Wojewoda 
Opolski jest przestępcą. Poinformował, że pomiędzy Powiatem Namysłowskim a Państwem 
W. doszło do zawarcia porozumienia i ze strony Powiatu nie ma żadnych niejasności. 
Natomiast rozgraniczenie podjęte na wniosek Powiatu pomiędzy Powiatem Namysłowskim  
a Gminą Namysłów w miejscowości Nowy Folwark nie doszło do skutku ponieważ Burmistrz 
Namysłowa zawiesił postępowanie Dodał, że kilka dni temu dowiedział się, że SKO uchyliło 
decyzje Burmistrza w tej kwestii. Powiedział, że na posiedzeniu Zarządu była rozpatrywana 
sprawa rodziny z Dębnika, która wykupiła kawałek działki i po pomiarach geodezyjnych 
zorientowała się, że od 1945 roku zajmuje pas drogi powiatowej na areale ok. 7 arów. 
Wyjaśnił, że licząc karę na ostatnie trzy lata Ci państwo byliby winni do kasy Powiatu kwotę 
w granicach 3 mln zł. dodając, że ich sąsiad, który nieświadomie zajmował pas drogi 
powiatowej kwotę w granicach ok. 1.500 mln. zł. Powiedział, że takich sytuacji  
z pewnością jest bardzo dużo więc według słów radnego Ilnickiego należałoby wszystkie 
takie osoby ukarać. Dodał, że Powiat Namysłowski postanowił sprzedać tym ludziom te pasy, 
które nieświadomie zajmowali i nie rościć z tego tytułu żadnych zobowiązań od 
nieświadomych mieszkańców powiatu. Powiedział, że w przypadku Państwa W. zachodzi 
tylko podejrzenie zajmowania pasa drogi powiatowej bo wciąż są sporne pomiary. Dodał, że 
powinno szybko dość do rozgraniczenia pomiędzy Powiatem Namysłowskim  
a Gminą Namysłów. Odniósł się również do poruszonej przez radnego Michała Ilnickiego 
kwestii uchylenia aktu notarialnego państwa K. mówiąc, że to nie Powiat uchylił ten akt a Sąd 
i dlatego należało powrócić do kwestii spornej działki przy ul. Staromiejskiej. Starosta 
powiedział, że obecnie przygotowywany jest przetarg otwarty na zakup działki spornej. 
Zwrócił się również do radnej Weroniki Nawrot mówiąc, że projekt przebudowy dworca nie 
został zatwierdzony oraz nie było pozwolenia na budowę, ani wyznaczonego kierownika 
budowy. W związku z tym nie ma osoby odpowiedzialnej za tę budowlę.  Wyjaśnił, że  
w chwili obecnej powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego musi legalizować samowolę 
budowlaną i ma nadzieję, że szybko zostanie to załatwione. Obecnie trwają ekspertyzy 
związane z bezpieczeństwem i jak tylko okażą się pozytywne budynek zostanie dopuszczony 
do użytku.  
 
 Radny – Piotr Karleszko odniósł się do słów Starosty Namysłowskiego i Prezesa 
Piotra Rogalskiego odnośnie listu otwartego radnych WO i PSL mówiąc, że uważa, ze nie ma 
nic złego jeśli klub opozycyjny zadaje pytania i podpisuje się pod nimi wspólnie. 
Jednocześnie podziękował Komendantowi Powiatowej Policji za oddelegowanie dwóch 
policjantów do szkoły w Ligocie Książęcej, którzy przeprowadzili pogadankę na temat 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dodał, że ARiMR rozdała kamizelki odblaskowe dla 
dzieci klas I –III.  
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 Radny – Sławomir Hinborch powiedział, że cieszy się, że ze strony opozycji padły 
słowa ,,przestańmy się oskarżać, przestańmy się obwiniać’’. Dodał, że nie można oczekiwać, 
że opozycja będzie milczeć kiedy przypisuje się jej porażkę mówiąc, że jest przykro kiedy 
czyta się artykuły opisujące jak bardzo źle wyglądała poprzednia kadencja. 
 
 Radny Michał Ilnicki odniósł się do wypowiedzi Wicestarosty Namysłowskiego 
mówiąc, że to nie Sąd unieważnił wniosek opozycji dot. sfałszowania wyborów a wycofali go 
oni sami co nie zmienia faktu, iż są zdania, że Pan Starosta powiedział nieprawdę. Odniósł się 
ponadto do przytoczonej przez Starostę sytuacji rodzinny z Dębnika mówiąc, że Państwo W. 
świadomie zajmowali pas drogowy gdyż zostali o tym poinformowani. Dodał, że uchylenie 
przez Wojewodę Opolskiego decyzji w sprawie budowy drogi Głuszyna – Brzezinki było ze 
strony Wojewody działaniem celowym. Powiedział, że jeśli chodzi o Państwa K. poprzedni 
Zarząd zostawił sprawę rozstrzygniętą i nie było potrzeby angażować Sądów.  
 
 Wicestarosta – Andrzej Spór złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak powiedział, że mógł przewidzieć, że 
tematy przewidziane na tą sesje wywołają tak długa dyskusję. Dodał, że planuje posiedzenie 
najbliższej sesji na ostatnia środę października na godz. 1300. 
 
 Radny – Andrzej Zielonka poinformował radnych oraz osoby zebrane o próbie 
stworzenia placu zabaw w Namysłowie przez firmę Nivea. Powiedział o zasadach konkursu  
i porosił o oddawanie głosów na plac zabaw przy ul. Sikorskiego.  
 
Ad12) 
 

XI sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1521. 
 
 
 
 
   Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  
 
                Sławomir Gradzik 
 
 
            Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  
 
                            Sławomir Gradzik 
 
 
 
Protokolant: Monika Duraj………….. 

 

Protokół został sporządzony przy pomocy Anny Kołacz – pomoc administracyjna  

w Wydziale Organizacyjnym. 


