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PROTOKÓŁ NR XII/2011 
Z XII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 
 

*  *  * 
 

Obrady XII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1300. 
 
 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wręczenie Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”.  
4. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między 

sesjami. 
5. Informacja o przebiegu Ćwiczeń Wojewódzkiej Brygady Obwodowej i jednostek 

Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu powiatu namysłowskiego.  
6. Informacja na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 oraz wyników naboru do 

szkół. 
7. Informacja z działalności Wydziału Dróg Powiatowych w I-III kwartale 2011 r., stan dróg 

powiatowych i obiektów inżynieryjnych na terenie Powiatu Namysłowskiego, 
przygotowanie Wydziału Dróg Powiatowych do sezonu zimowego 2011/2012. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 

Namysłowskiego, 
b) uchwalenia Planu Polityki i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2011-2017, 
c) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2011-2013, 
d) zmiany uchwały Nr VI/41/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 

2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2011 r. przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2, 

e) 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, 

f) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu 
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za  
I półrocze. 

g) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r., 
h) zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 

2011 roku 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. 
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13. Zakończenie sesji. 
 
Ad1) 

Otwarcia XII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Sławomir Gradzik  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu przywitał Doradcę Marszałka Województwa 
Opolskiego - Jana Wójcika, radnych Powiatu Namysłowskiego, Starostę Namysłowskiego- 
Juliana Kruszyńskiego  Wicestarostę Namysłowskiego – Andrzeja Spóra, Skarbnik Powiatu – 
Katarzynę Parzonkę, Sekretarza Powiatu – Andrzeja Gosławskiego Prezesa Namysłowskiego 
Centrum Zdrowia – Piotra Rogalskiego, radnych z Rady Miasta i Gmin, Kierowników 
jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, Związki Zawodowe Pielęgniarek i Położnych 
oraz Panią B. S. Przewodniczącą Zawiązku oraz pozostałe osoby przybyłe na sesję. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu na podstawie listy obecności, stanowiącej 

załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (stan: 15 radnych). Lista 
obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób 
uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad 1b) 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poinformował, że nastąpiły zmiany w porządku 
obrad. W projekcie uchwały oznaczonej w porządku obrad punktem 8g nastąpiła zmiana,  
a o jej wyjaśnienie poprosił Skarbnik Powiatu. 
 

Skarbnik Powiatu – Katarzyna Parzonka wyjaśniła, że na posiedzeniu Zarządu 
Powiatu dnia 26 października Zarząd podjął decyzje o udzieleniu dotacji na prace remontowe 
przy zabytkach i w związku z tym odpowiednie kwoty zostały wprowadzone do omawianego 
projektu uchwały.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Sławomir Gradzik zaproponował, aby do 

porządku obrad wprowadzić nowe projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 
− zatwierdzenia projektu ,,Zamknij drzwi wykluczeniu II’’ współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w punkcie  8i, 
− zatwierdzenia projektu ,,Sieć możliwości’’ współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w punkcie  8j, 
− uchylenia uchwały nr XI/89/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 września 

2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego w punkcie  8k, 
− uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego w punkcie  8l, 
− udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Namysłowskiego Parafii rzymsko – katolickiej 

P.W Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie w punkcie  8m.  
 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poprosił Sekretarza Powiatu o udzielenie 
wyjaśnień w związku z wprowadzaniem do porządku obrad uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały nr XI/89/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego. 

 
Sekretarz Powiatu – Andrzej Gosławski wyjaśnił, że w wyniku konsultacji z organem 

nadzoru, który zgłosił pewne uwagi podjęto decyzje o ich uwzględnieniu, a tym samym 
uchyleniu ostatnio podjętego Statutu Powiatu i podjęciu nowego wraz z naniesionymi 
zmianami. Dodał, że wszystkie zmiany jakie zostały wprowadzone po konsultacji z nadzorem 
zostały omówione na posiedzeniach komisji stałych.  
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Następnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał proponowany porządek obrad 
wraz z wprowadzonymi zmianami i poddał go pod głosowanie. 
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wręczenie Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”.  
4. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między 

sesjami. 
5. Informacja o przebiegu Ćwiczeń Wojewódzkiej Brygady Obwodowej i jednostek 

Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu powiatu namysłowskiego.  
6. Informacja na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 oraz wyników naboru do 

szkół. 
7. Informacja z działalności Wydziału Dróg Powiatowych w I-III kwartale 2011 r., stan dróg 

powiatowych i obiektów inżynieryjnych na terenie Powiatu Namysłowskiego, 
przygotowanie Wydziału Dróg Powiatowych do sezonu zimowego 2011/2012. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 

Namysłowskiego, 
b) uchwalenia Planu Polityki i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2011-2017, 
c) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2011-2013, 
d) zmiany uchwały Nr VI/41/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 

2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2011 r. przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2, 

e) 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, 

f) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu 
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za  
I półrocze. 

g) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r., 
h)  zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 

2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego. 

i) zatwierdzenia projektu ,,Zamknij drzwi wykluczeniu II’’ współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

j) zatwierdzenia projektu ,,Sieć możliwości’’ współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

k) uchylenia uchwały nr XI/89/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
15 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego  

l) uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego. 
m) udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Namysłowskiego Parafii rzymsko – 

katolickiej P.W Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie. 
9. Interpelacje i zapytania radnych.  
10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących. 
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11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
12. Wolne wnioski i sprawy różne. 
13. Zakończenie sesji. 
 
Ad 3) 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Sławomir Gradzik poprosił Doradcę Marszałka 
Województwa Opolskiego - Jana Wójcika oraz Starostę Namysłowskiego – Juliana 
Kruszyńskiego o wręczenie Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” 
Pani J. R. 
 

Doradca Marszałka Województwa Opolskiego – Jan Wójcik wyraził słowa głębokiego 
podziwu dla działań wykonywanych przez J. R. oraz pogratulował otrzymania wymienionego 
Odznaczenia.  

 
Starosta Namysłowski – Julian Kruszyński przekazał swoje gratulacje Pani J.R. 

mówiąc o jej ciężkiej pracy oraz pozytywnej energii, którą potrafi przekazywać.  
 
Pani J. R. podziękowała za ogromne wyróżnienie mówiąc, że wciąż będzie starała się 

nieść pomoc ludziom chorym. 
 
Ad4) 

Starosta – Julian Kruszyński powiedział, że udostępniona została informacja Starosty 
z wykonania uchwał Rady Powiatu – załącznik nr 3 do protokołu oraz z informacją  
z działalności Zarządu między sesjami tj. od 15 września 2011r. do 26 października 2011r. 
wraz z uzupełnieniami– załącznik nr 4 – 6 do protokołu. W związku z powyższym zapytał  
o ewentualne pytania. 

 
Pytań nie było. Informacja została przyjęta przez radnych.  

 
 Ad5) 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do materiału 
dot. informacji o przebiegu Ćwiczeń Wojewódzkiej Brygady Obwodowej i jednostek 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu powiatu namysłowskiego. Dodał, 
że temat ten był omawiany na Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury. 
Powyższy materiał stanowi załącznik nr 7 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. 
 

Informacja o przebiegu Ćwiczeń Wojewódzkiej Brygady Obwodowej i jednostek 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu powiatu namysłowskiego została 
przyjęta przez radnych. 
 
Ad6) 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do informacji 
na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 oraz wyników naboru do szkół. Dodał, 
że materiał ten był omawiany na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Materiał stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
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W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący 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. 
 
Informacja na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 oraz wyników 

naboru do szkół została przyjęta przez radnych.  
 
Ad7) 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do informacji 
z działalności Wydziału Dróg Powiatowych w I-III kwartale 2011 r., stan dróg 
powiatowych i obiektów inżynieryjnych na terenie Powiatu Namysłowskiego, 
przygotowanie Wydziału Dróg Powiatowych do sezonu zimowego 2011/2012. Dodał, że 
temat ten był omawiany na Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury oraz 
Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej. Powyższy materiał stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił  
o opinie Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej oraz 
Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej – 

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

Letki powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy materiał. 
 

Informacja z działalności Wydziału Dróg Powiatowych w I-III kwartale 2011 r., 
stan dróg powiatowych i obiektów inżynieryjnych na terenie Powiatu Namysłowskiego, 
przygotowanie Wydziału Dróg Powiatowych do sezonu zimowego 2011/2012 została 
przyjęta przez radnych. 
 
Ad8a) 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik odczytał projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego - 
załącznik nr 10  do protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały.  

W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący 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 projekt uchwały. 

 
Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XII/91/2011, 
stanowi ona załącznik nr 11  do protokołu. 
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Ad 8b) 
Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik odczytał projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Planu Polityki i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Powiatu 
Namysłowskiego na lata 2011-2017- załącznik nr 12  do protokołu i zapytał czy są jakieś 
pytania do projektu uchwały.  

W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący 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 projekt uchwały. 

 
Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Polityki i Zabezpieczenia Potrzeb 

Zdrowotnych dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2011-2017 została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XII/92/2011, stanowi ona załącznik nr 13  do protokołu 

 
Ad8c) 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik odczytał projekt uchwały w sprawie 
przyj ęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2011-2013 - załącznik nr 14  do 
protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały.  

W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący 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 projekt uchwały. 

 
Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie przyj ęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2011-2013 
została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XII/93/2011, stanowi ona załącznik nr 15  
do protokołu 
 
Ad 8d) 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr VI/41/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Namysłowie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 - załącznik nr 16  do protokołu i zapytał 
czy są jakieś pytania do projektu uchwały.  

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

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

powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/2011 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację  
w 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie projektu w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, 
Poddziałanie 7.1.2 została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XII/94/2011, stanowi 
ona załącznik nr 17  do protokołu 
 
Ad 8e) 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik odczytał projekt 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 - załącznik nr 18  do protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do 
projektu uchwały.  

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

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

 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 

powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik poddał 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 XII/95/2011, stanowi ona załącznik nr 19  do protokołu 
 
Ad 8f) 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik odczytał projekt uchwały w sprawie 
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze - załącznik 
nr 20  do protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały.  

W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący 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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Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za  
I półrocze została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XII/96/2011, stanowi ona 
załącznik nr 21  do protokołu 
 
Ad 8g) 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik powiedział, że w projekcie uchwały  
w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r. 
stanowiącym załącznik nr 22  do protokołu nastąpiły zmiany. Następnie przedstawił projekt 
uchwały wraz ze zmianami – załącznik nr 23 do protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do 
projektu uchwały.  

W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący 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. 
 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2011r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XII/97/2011, stanowi 
ona załącznik nr 24  do protokołu. 
 
Ad 8h) 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego 
- załącznik nr 25  do protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały.  

W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący 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. 
 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XII/98/2011, stanowi ona załącznik nr 26  do protokołu 
 
 
Ad 8 i) 
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Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia projektu ,,Zamknij drzwi wykluczeniu II’’ współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego - załącznik nr 27  do protokołu i zapytał czy są 
jakieś pytania do projektu uchwały.  

W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący 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. 
 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Zamknij drzwi wykluczeniu II’’ 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego została podjęta jednogłośnie 
i nadano jej numer XII/99/2011, stanowi ona załącznik nr 28  do protokołu 
 
Ad 8j) 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia projektu ,,Sieć możliwości’’ współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego - załącznik nr 29  do protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do 
projektu uchwały.  

W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący 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. 
 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Sieć możliwości’’ 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego została podjęta jednogłośnie 
i nadano jej numer XII/100/2011, stanowi ona załącznik nr 30  do protokołu 
 
Ad 8k) 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik odczytał projekt uchwały w sprawie 
uchylenia uchwały nr XI/89/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
15 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego - załącznik  
nr 31 do protokołu i zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały.  

W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący 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 Oświaty, Kultury i Sportu – Cezary Zając powiedział, że 

opinia Komisji jest pozytywna. 
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Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury – Roman 
Letki powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 

powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XI/89/2011 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 
Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XII/101/2011, stanowi 
ona załącznik nr 32 do protokołu 
 
Ad 8 l) 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik odczytał projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego - załącznik nr 33 do protokołu i zapytał czy 
są jakieś pytania do projektu uchwały.  

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

 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 

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 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. 
 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer XII/102/2011, stanowi ona załącznik nr 34 do protokołu 
 
Ad 8m) 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik odczytał projekt uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Namysłowskiego Parafii rzymsko – katolickiej P.W 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie – załącznik nr 35 do protokołu i zapytał 
czy są jakieś pytania do projektu uchwały.  

W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Namysłowskiego Parafii 

rzymsko – katolickiej P.W Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie została 
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podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XII/103/2011, stanowi ona załącznik nr 36  do 
protokołu 
 
Ad 9) 
  Zapytań i interpelacji radnych nie było. 
 
Ad 10) 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik przedstawił pismo, które otrzymał 
drogą elektroniczną od Pani J. Ł., laureatki nagrody Goldmana, z prośbą o podjęcie uchwały 
popierającą uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XL/383/2005 z dnia 25.10.2005 
r. w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa strefą wolną od upraw organizmów roślinnych 
zmodyfikowanych genetycznie. Dodał, że pozostawia ten temat do rozpatrzenia,  
w szczególności Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji 
Zdrowia i Spraw Społecznych, i jeśli wystąpi chęć podjęcia takiej uchwały zostanie ona 
wprowadzona na kolejnej sesji Rady Powiatu Namysłowskiego.   
 

*  *  * 
 
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił Uchwałę nr 471/2011 z dnia  

16 września 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Opolu na temat 
opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011r. mówiąc, że 
jest ona pozytywna – załącznik nr 37 do protokołu.  
 

*  *  * 
 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił radnym sprawozdanie z wyników kontroli 
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Namysłowie dnia 04 października 2011r. 
przez Komisję Rewizyjną informując, że nie stwierdzono nieprawidłowości – załącznik nr 
38 do protokołu.  
 

*  *  * 
 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik przedstawił radnym skargę na formę 
pisma Starosty Namysłowskiego złożoną przez Pana J. L.i poddał pod głosowanie wniosek 
aby przekazać ją w celu rozpatrzenia do Komisji Rewizyjnej.  

 
Radni jednogłośnie zadecydowali o przekazaniu skargi do rozpatrzenia Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Namysłowskiego.  
 

*  *  * 
 
Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik odczytał pismo skierowane do 

Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA Piotra Rogalskiego od Związku Zawodowego 
pielęgniarek i położnych działających przy N.ZOZ w Namysłowie- załącznik nr 39 do 
protokołu. Poprosił Prezesa o ustosunkowanie się do skierowanego pisma.  

 
Prezes NCZ SA – Piotr Rogalski powiedział, że do dnia dzisiejszego odbyło się kilka 

spotkań zespołu negocjacyjnego oraz kilka z nim osobiście. Dodał, że odbył rozmowy  
z pielęgniarkami na wszystkich oddziałach proponując zwyżkę płac o 110 zł brutto dla każdej 
pielęgniarki zaznaczając, że do tematu powróciłby po zawarciu kontraktu na 2012 rok oraz po 
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rozliczeniu roku 2011. Wyjaśnił, że ze względu na bezpieczeństwo firmy nie jest w stanie 
wziąć na siebie większych zobowiązań w postaci wzrostu wynagrodzenia zasadniczego. 
Powiedział, że wystąpił już do Zarządu Powiatu Namysłowskiego z informacją, że  
planowany deficyt na wydatkach bieżących będzie w granicach 500 tys. – 800 tys. zł. 

 
Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – B. S. odniosła się 

do wypowiedzi Prezesa Rogalskiego mówiąc, że pielęgniarki i położne chciałyby pracować  
i zarabiać godnie i uczciwie w związku z czym proszą o zwyżkę wynagrodzenia. Powiedziała  
o spotkaniu ze Starostą Namysłowskim w dniu 29 sierpnia br, które nie przyniosło rezultatów. 
Omówiła przebieg prowadzonych rozmów z Prezesem Rogalskim na temat podwyżek. 
Przedstawiła radnym komplet materiałów zawierających dane z przeprowadzonych spotkań 
negocjacyjnych – załącznik nr 40 do protokołu. Wyraziła swoje niezadowolenie z powodu 
nierównego wynagradzania pielęgniarek i położnych w stosunku do lekarzy pracujących  
w namysłowskiej spółce. Ponadto przytoczyła wypowiedz Prezesa Rogalskiego, 
zamieszczoną w mediach, na temat podwyżki dla pielęgniarek w kwocie 500 zł  - załącznik 
nr 41 do protokołu. Wyjaśniła, że wzrost pensji 160 pracowników na etacie o 500 zł w ciągu 
roku równałby się czteromiesięcznej pensji nowo przyjętych lekarzy. Poprosiła radnych  
o pomoc w rozwiązaniu konfliktu oraz o protokół z posiedzenia dzisiejszej sesji dla Związku 
Zawodowego. 

 
Prezes NCZ SA – Piotr Rogalski powiedział, że zamieszczony  w mediach artykuł 

zawierał błąd i w związku z tym został on sprostowany. Dodał, że propozycja płacowa dla 
pielęgniarek i położnych została przedstawiona na piśmie. Ponadto powiedział, że zespół 
pielęgniarski jest w szpitalu na bardzo wysokim poziomie i również uważa, że są 
niedocenione płacowo jednak w obecnej sytuacji finansowej spółki nie ma możliwości 
wzrostu wynagrodzeń o oczekiwana kwotę w wysokości 500 zł.  

 
Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – B. S. odniosła się 

do wypowiedzi Prezesa Piotra Rogalskiego mówiąc, że cały czas Prezes wypowiada słowa, że 
nie może zwiększyć wynagrodzeń gdyż nie wie jak będą wyglądać kontakty w roku 
następnym. Zaznaczyła jednak, że wynagrodzenia lekarzy zostały zwiększone pomimo, że też 
Prezes nie znał wysokości kontraktów.  

 
Prezes NCZ SA – Piotr Rogalski wyjaśnił, że kontakt na anestezjologów wzrósł  

o około 6 tys. zł miesięcznie natomiast na chirurgów wzrósł o 15 tys. zł miesięczne dodając, 
że było to nieuniknione. Powiedział, że wraz ze wzrostem płac wzrósł poziom wykonywania 
usług medycznych.  

 
Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik udzielił głosu radnemu Michałowi 

Ilnickiemu. 
 
Radny – Michał Ilnicki powiedział, że czuje się w obowiązku aby dziś zabrać głos  

w tej dyskusji, gdyż obecna sytuacja jest poniekąd konsekwencją decyzji poprzedniego 
Zarządu Powiatu. Wyjaśnił, że prowadzone były rozmowy z pielęgniarkami w których 
zaznaczano, że mówiono pielęgniarkom, że najpierw konieczne jest stworzenie dobrych 
warunków pracy a później będą rozmowy o zwyżkach płac.  Powiedział o liście, który wysłał 
na początku obecnej kadencji z przeprosinami za powołanie na stanowisko Prezesa Pana 
Piotra Rogalskiego mówiąc, że zwracał się również z prośbą do Starosty Namysłowskiego  
o nie powoływanie Pana Rogalskiego na stanowisko Prezesa NCZ SA. Dodał, że zwracał się 
na sesji z pytaniem do Starosty Namysłowskiego dlaczego zwolniono dobry zespół chirurgów  
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i przyjęto chirurgów na wyższych stawkach. Powiedział, że uważa, że gdyby współpraca ze 
wszystkim współwłaścicielami spółki była dobra to sytuacja finansowa spółki byłaby lepsza. 
Zaproponował aby powołać zespół składający się z radnych, pielęgniarek, lekarzy oraz 
współwłaścicieli aby wypracować sposób wyjścia z powstałego kryzysu. Zwrócił się do 
Starosty mówiąc, że objął on swoje stanowisko jedynie dzięki korupcji politycznej dokonanej 
przez Prezesa Rogalskiego.  

 
Radny Piotr Lechowicz odniósł się do wypowiedzi Prezesa Rogalskiego w artykule 

zamieszczonym w Gazecie Powiatowej odnośnie nowego zespołu chirurgów i zwyżki 
kosztów z tym związanych. Poruszył temat kar, które szpital musiał zapłacić za błędy 
poprzedniego zespołu chirurgów i zapytał Prezesa czy zostały wyciągnięte jakieś 
konsekwencje wobec poprzednich lekarzy.  

 
Prezes NCZ SA – Piotr Rogalski powiedział, że kwota odszkodowań jest wypłacana  

z ubezpieczenia spółki co skutkuje wzrostem wysokości OC szpitala. Powiedział, że 
zapowiedział chirurgowi, który był winny popełnionym błędom, że być może szpital wystąpi 
z powództwa cywilnego o pokrycie kosztów odszkodowania.  

 
Starosta – Julian Kruszyński powiedział, że odbył rozmowę z pielęgniarkami i będzie 

rozmawiał z Prezesem Piotrem Rogalskim dodając, że spędził wiele godzin na rozmowach  
z Prezesem oraz Zarządem Powiatu szukając rozwiązania. Powiedział, że sytuacja wszystkich 
szpitali na Opolszczyźnie jest dość słaba w związku z niższymi kontaktami z NFZ. Wyjaśnił, 
że nie widzi możliwości aby akcjonariusze dołożyli w przyszłym roku do spółki kwotę 800 
tys. zł. Wyjaśnił, że szpital działa jako spółka akcyjna i w związku z tym działa w oparciu  
o kodeks prawa handlowego co oznacza, że wszystkie sprawy finansowe są rozstrzygane 
przez Zarząd Spółki i nadzorowane przez Radę Nadzorczą Spółki. Zwrócił jednak uwagę, że 
wyposażenie szpitala w nowoczesny blok operacyjny wiąże się z długoterminowymi 
ogromnymi pożyczkami zaciągniętymi w bankach. Dodał, że remonty w szpitalu wciąż 
trwają. Odniósł się do sytuacji chirurgów mówiąc, że poprzedni zespół sam złożył 
wypowiedzenia. Zwrócił się do pielęgniarek i położnych prosząc aby przyjęły one propozycje 
Prezesa Rogalskiego o wzrost płac o 110 zł i ponowne rozmowy w marcu 2012r.  Powiedział, 
ze zdaje sobie sprawę jak ciężko pracuje kadra pielęgniarek i położnych i że płace są niskie 
jednak sytuacja szpitala jest ciężka.  

 
Radny Sławomir Hinborch i radny Andrzej Zielonka opuścili obrady sesji. (stan:  

13 radnych) 
 

Ad 11) 
 Radny – Michał Ilnicki powiedział, że w protokole w poprzedniej sesji Rady Powiatu, 
który został przedstawiony radnym nie ma zapisu dot. jego pytania skierowanego do 
Wicestarosty o to, czy jest już ekspertyza drogi Głuszyna – Brzezinka na co Wicestarosta 
odpowiedział, że nie ma. W związku z powyższym wnosi o dołączenie takiego zapisu do 
protokołu.  
 
 Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik poddał pod głosowanie wniosek  
o uzupełnienie zapisu w protokole. 
 
 Radni jednogłośnie poprali powyższy wniosek. 
 
 Protokół wraz z uzupełnieniem zapisu został przyjęty jednogłośnie. 
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 Protokół przedstawiony radnym, bez wprowadzonych zmian, stanowi załącznik nr 42 
do protokołu.  
 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz opuścił obrady sesji. (stan: 12 radnych) 
 

Radny Andrzej Zielonka powrócił na obrady sesji. (stan: 13 radnych) 
 
 
Ad 12) 
 Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gardzik oddał głos radnemu Michałowi 
Ilnickiemu.  
 
 Radny Michał Ilnicki odniósł się do wypowiedzi Starosty Namysłowskiego odnośnie 
szpitala, mówiąc, że będzie się wymagało aby obecni akcjonariusze dołożyli do spółki około 
800 tys. zł. Zaznaczył, że w poprzedniej kadencji, przy dobrej współpracy z Gminami, Gmina 
Namysłów dołożyła do szpitala ponad 1 mln zł. Powiedział również o zadłużeniu powiatu 
mówiąc, że jest ono związane z realizacją programów ze środków z Unii Europejskiej. 
Wspomniał również o pracach trwających wokół szpitala oraz o zadaniach, które zostały tam 
wykonane.  
 
 Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – B. S.odniosła się 
do wypowiedzi Starosty Namysłowskiego mówiąc, że nie są one partią polityczną a jedynie 
Związkiem Zawodowym. Poprosiła aby nie mieszać pielęgniarek i położnych do rozgrywek 
politycznych.  
 
 Starosta – Julian Kruszyński wyjaśnił, że ta deklaracja jest dla niego zapewnieniem, że 
nie uczestniczą one w manipulacji politycznej.  
 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz powrócił na obrady sesji. (stan: 14  radnych) 
 
 Radna Weronika Nawrot powiedziała, że nie rozumie sytuacji kiedy to lekarze 
zarabiają ok. 20 tys. zł., a pielęgniarki grosze, a przecież aby wykonać operacje musi 
asystować pielęgniarka.  
 
 Radny Paweł Cholaś zapytał czy coroczna premia dla Pana Prezesa Rogalskiego  
w wysokości trzymiesięcznej pensji została już przyznana. 
 
 Mecenas Helmut Pyka powiedział, że nie było takiego wniosku w związku z tym nie 
została przyznana. 
 
 Wicestarosta – Andrzej Spór powiedział, że prawdą jest, że należałoby  zakładać, że 
jeżeli prace w szpitalu zostaną zakończone to polepszy się sytuacja, ale jednak do 
zakończenia robót pozostało jeszcze wiele pracy. Powiedział również, że radny Michał Ilnicki 
używa polityki mówiąc o szpitalu. Wyjaśnił, że jest wiele prac związanych  
z bezpieczeństwem ppoż. Powiedział, że ma nadzieję, że po zakończeniu robót w szpitalu 
poprawią się zarobki  pielęgniarek i położnych. Odniósł się kwestii szpitali poruszanych na 
Konwencie Starostów mówiąc, że sytuacja służby zdrowia jest ciężka. 
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 Radny Michał Ilnicki powiedział, że nie stosuje polityki a jedynie opowiada  
o kwestiach związanych ze szpitalem oraz środkach zainwestowanych w szpital przez 
Burmistrza Namysłowa. Po raz kolejny zaproponował stworzenie zespołu, który przyjrzałby 
się pracy w szpitalu.  
 
 Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik zakończył dyskusję.  
 
Ad 12) 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, ze na ostatniej sesji Starosta wypowiedział się, że 
Gmina Namysłów przy remoncie Dworca Kolejowego w Namysłowie nie posiadała 
odpowiednich zezwoleń używając stwierdzenia, że miała miejsce ,,samowola budowlana’’. 
Wyjaśnił, że rozmawiał z Burmistrzem Namysłowa na ten temat i odczytał harmonogram prac 
oraz złożonych wniosków o wymagane zezwolenia. Zwrócił uwagę, że 15 marca 2011r. 
złożono wniosek w Starostwie Powiatowym w Namysłowie o pozwolenie na budowę 
samoczynne urządzenia oddymiające, które to zostało przekazane 17 marca br do Wojewody 
Opolskiego. Dodał, że Wojewoda Opolski rozpoczął postępowanie administracyjne, które 
zakończył decyzją, umarzając postępowanie administracyjne dnia 9 czerwca br, po trzech 
miesiącach. Po tych trzech miesiącach, Wojewoda Opolski przekazał sprawę do 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem podęcia stosownego postępowania, 
które zostało wszczęte 16 czerwca br i decyzją z dnia 28 lipca br. zostało umorzone. Sprawa 
została przekazana do Powiatowego Inspektora Budowlanego co oznacza, że ponad  
4 miesiące trwała omówiona korespondencja. Uważa, że były naciski ze strony Wojewody 
Opolskiego oraz Starosty Namysłowskiego na Kierownika Wydziału Budownictwa – 
Edmunda Dworeckiego o przesłanie wniosku do Wojewody Opolskiego choć wiadomo było, 
że decyzja powinna być rozstrzygnięta w Powiecie. Poprosił Starostę aby odniósł się do tej 
wypowiedzi. Następnie złożył wniosek formalny dot. wyjaśnienia spraw zezwolenia dot. 
remontu Dworca PKP w Namysłowie zajęła się Komisja Rewizyjna.  
 
 W trakcie wypowiedzi radnego Michała Ilnickiego radny Piotr Karleszko opuścił 
obrady sesji (stan: 13 radnych). 
 
 Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik poddał wniosek radnego Michała 
Ilnickiego pod głosowanie. 
 
 Wniosek został odrzucony przy 6 głosach przeciwnych, 4 głosach za, oraz 3 
wstrzymujących. 
 
 Radna Weronika Nawrot zwróciła się do Starosty Namysłowskiego mówiąc, że kiedy 
na ostatniej sesji pytała o termin oddania dworca PKP w Namysłowie powiedział, że to 
samowola budowlana, a teraz z wypowiedzi Michała Ilnickiego okazało się, że sytuacja 
wygląda zupełnie inaczej. 
 
 Starosta – Julian Kruszyński odniósł się do wypowiedzi radnego Michała Ilnickiego 
mówiąc, że nikt nie prowadzi do rozbiórki Dworca PKP w Namysłowie. Wyjaśnił, że jest 
różnica w pozwoleniu na budowę a w zgłoszeniu budowlanym. Odniósł się do 
przedstawionych terminów załatwiania sprawy mówiąc, że nie zostały zachowane 
odpowiednie procedury przez osoby wykonujące remont Dworca PKP. Zwrócił się do radnej 
Weroniki Nawrot, mówiąc że ma nadzieje, że w tym roku obiekt zostanie oddany do użytku. 
Dodał, że w tej chwili trwa proces legalizacji tego co zostało wykonane.  
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 Radny Michał Ilnicki powiedział, że 15 marca br Gmina Namysłów złożyła stosowny 
wniosek i gdyby został on rozpatrzony przez Powiat nie byłoby dziś problemu.  
 
 Wicestarosta – Andrzej Spór powiedział, że dokładnie prześledził całą sprawę  
i wszystkie terminy z nią związane mówiąc, że jest wiele nieprawidłowości.  
 
 Radny Piotr Lechowicz zwrócił uwagę, że Panie pielęgniarki czekają na jakieś 
optymistyczne słowa. 
 

Starosta – Julian Kruszyński zaproponował pielęgniarkom spotkanie z Prezesem 
Piotrem Rogalskim i jego osobą, by raz jeszcze wspólnie porozmawiać i zastanowić się nad 
problemem. 
 

Radny Michał Ilnicki odniósł się do wypowiedzi Wicestarosty mówiąc, że właśnie  
w celu rozwiania wszystkich niedomówień związanych z dworcem PKP wnioskował  
o rozpatrzenie sprawy przez Komisje Rewizyjną. Następnie odczytał fragment protokołu 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. zwrócenia sprawy do rozpatrzenia 
Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Namysłowie. 
 

Radny Paweł Cholaś zapytał o koszt ekspertyzy drogi Głuszyna – Brzezinka i czy 
radni mogą otrzymać ją do wglądu.  

 
Wicestarosta – Andrzej Spór powiedział, że koszt ekspertyzy jest w granicach 7 tys. zł 

i jest możliwość wglądu do niej. Dodał, że jest zalecenie aby przebudować łuk na tej drodze. 
 
Radny Michał Ilnicki zapytał czy Starosta Namysłowski robi coś w kierunku zdobycia 

środków na przedłużenie remontu drogi Domaszowice – Świerczów – Mąkoszyce. 
 
Starosta – Julian Kruszyński powiedział, że obecnie nie ma możliwości pozyskania 

środków ze źródeł zagranicznych. Powiedział, że jeśli tylko zostaną utworzone programy  
w ramach, których będzie możliwość pozyskania środków z pewnością Powiat będzie o nie 
aplikował.  

 
Radna Weronika Nawrot opuściła obrady sesji. (stan: 12 radnych). 
 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że z tej wypowiedzi wynika, że przed Starostwem 

jest tylko administrowanie a nie inwestowanie. Powiedział, że poza środkami z Unii 
Europejskiej są jeszcze dotacje z budżetu państwa. Dodał, że słyszał iż były wykonane dwie 
ekspertyzy drogi Głuszyna – Brzezinka co jest stratą pieniędzy. 

 
Radny Roman Letki i Andrzej Spór opuścił obrady sesji. (stan: 10 radnych). 
 
Radny Paweł Cholaś złożył wniosek formalny aby jeszcze raz poddać pod głosowanie 

wniosek radnego Michała Ilnickiego aby sprawą dworca PKP zajęła się Komisja Rewizyjna.  
 
Rady Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nie można dwa razy na sesji składać 

tego samego wniosku. 
 
Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Gradzik powiedział, że proponuje aby na 

następnej sesji ponownie złożyć wniosek formalny.  
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Ad13) 
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący zamknął XII obrady sesji 
Rady Powiatu Namysłowskiego. 
 

XII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1533. 
 
 
   Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  
 
                 Sławomir Gradzik 
 
 
                Przewodniczący Rady Powiatu 
 
           Roman Półrolniczak 

     
                                                                                                            
 
 
 
Protokolant: Monika Duraj………….. 

 

Protokół został sporządzony przy pomocy Anny Kołacz – pomoc administracyjna  

w Wydziale Organizacyjnym. 

 


