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PROTOKÓŁ NR XIII/2011 
Z XIII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 23 LISTOPADA 2011 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 
 

*  *  * 
 

Obrady XIII 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 na drogach powiatu namysłowskiego za okres: styczeń – 

wrzesień 2011r. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Namysłowskiego na rok 2012, 

b) uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2012 rok’’, 

c) o uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy 
darowizny nieruchomości, 

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

25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Namysłowskiego. 

6. Interpelacje i zapytania radnych.  
7. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących. 
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
9. Wolne wnioski i sprawy różne. 
10. Zakończenie sesji. 
 
Ad 1) 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu przywitał radnych Powiatu Namysłowskiego, Starostę 
– Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego – Andrzeja Spóra, Prezesa 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia – Piotra Rogalskiego, Skarbnik Powiatu – Katarzynę 
Parzonkę, Sekretarza Powiatu – Andrzeja 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:17 radnych). Lista obecności 
kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób uczestniczących  
w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
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Ad 2) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby w porządku obrad został wycofany 
punkt 5e a w jego miejsce wprowadzony został projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia 
zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizacje w 2011r. dla Powiatu Namysłowskiego. 
Ponadto do porządku obrad proponuje wprowadzić nowy projekt uchwały w sprawie 
załatwienia skargi z dnia 16 września 2011r. na sposób rozstrzygnięcia odwołania i na formę 
pisma Starosty Namysłowskiego jako punkt. 5f. 
 

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 na drogach powiatu namysłowskiego za okres: styczeń – 

wrzesień 2011r. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Namysłowskiego na rok 2012, 

b) uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2012 rok’’, 

c) o uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy 
darowizny nieruchomości, 

d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r., 
e) zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 

2011r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 
na ich realizacje w 2011r. dla Powiatu Namysłowskiego. 

f) załatwienia skargi z dnia 16 września 2011r. na sposób rozstrzygnięcia odwołania 
i na formę pisma Starosty Namysłowskiego. 

6. Interpelacje i zapytania radnych.  
7. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących. 
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
9. Wolne wnioski i sprawy różne. 
10. Zakończenie sesji. 

 
 
Przewodniczący Rady udostępnił radnym pisma, które wpłynęły do Biura Rady i Zarządu 

Powiatu Namysłowskiego i poprosił aby zapoznali się z ich treścią. Ponadto wyjaśnił, że 
radnym został rozdany materiał dot. drogi Głuszyna – Brzezinka oraz Dworca PKP  
w Namysłowie, dodając, że są one obszerne w związku  z tym poprosił radnych o zapoznanie 
się z materiałem w domu i powrócenie do tematu na kolejnej sesji Rady Powiatu, jeśli zajdzie 
taka potrzeba.  
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Radny – Michał Ilnicki zaznaczył, że przedstawiona ekspertyza drogi Głuszyna – 
Brzezinka jest spójna z decyzją Wojewody Opolskiego na podstawie, której uchylił decyzje 
poprzedniego Zarządu Powiatu. 
 

Pisma zostały wyszczególnione w punkcie 7. 
 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak zwrócił się do radnych z informacją, że 

zbierane są środki na akcje pn ,,Szlachetna paczka’’. Odczytał radnym informację na temat 
rodziny, która została wybrana w ramach akcji i poprosił osoby chętne o przekazywanie 
środków na powyższy cel.  

 
Ad 3) 
 

Starosta – Julian Kruszyński  przedstawił informację o realizacji uchwał Rady Powiatu 
podjętych na XII sesji w dniu 26 października  2011 r. stanowiącą załącznik nr 3 do 
protokołu oraz informację z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami tj. od  
26 października 2011 r. do 23 listopada 2011 r. wraz z uzupełnieniem załącznik nr 4 – 5 do 
protokołu. 

 
Radni przyjęli powyższe informację. 

 
Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do analizy stanu 
bezpieczeństwa na drogach powiatu namysłowskiego za okres: styczeń – wrzesień 2011r. 
Dodał, że temat ten był omawiany na Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Infrastruktury. Powyższy materiał stanowi załącznik nr 6 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 na drogach powiatu namysłowskiego za okres: styczeń 

– wrzesień 2011r. została przyjęta przez radnych. 
 
Ad 5a) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Namysłowskiego na rok 2012 – załącznik nr 7 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 Zdrowia i Spraw Społecznych.  
 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 
powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2012 została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XIII/104/2011, stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Ad 5b) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2012 rok’’– załącznik nr 9 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 Oświaty, Kultury i Sportu  
 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Cezary Zając powiedział, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Radny – Andrzej Zielonka zwrócił uwagę, że jego Komisja również opiniowała 

powyższy materiał. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie 

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

powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dodał, że do 
stowarzyszeń o których była mowa na Komisji formalnie dołączyło Stowarzyszenie Opieki 
Długoterminowej działające przy Namysłowskim Centrum Zdrowia SA.  

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Powiatu 

Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2012 rok’’ została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XIII/105/2011, stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad 5c) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie  
o uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy darowizny 
nieruchomości – załącznik nr 11 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 o uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozwiązanie umowy darowizny nieruchomości została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XIII/106/2011, stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu. 
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Ad 5d) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie  
zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r.– 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. 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak 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 XIII/107/2011, 
stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad 5e) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie  
zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011r. 
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizacje w 2011r. dla 
Powiatu Namysłowskiego– 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 zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizacje w 2011r. dla Powiatu Namysłowskiego została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XIII/108/2011, stanowi ona załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad 5f) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie  
załatwienia skargi z dnia 16 września 2011r. na sposób rozstrzygnięcia odwołania i na 
formę pisma Starosty Namysłowskiego – załącznik nr 17 do protokołu. Powiedział, że 
załącznikiem do uchwały jest stanowisko Komisji Rewizyjnej, w którym stwierdzono, że 
skarga jest bezzasadna. Następnie zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały. 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Uchwała w sprawie załatwienia skargi z dnia 16 września 2011r. na sposób 
rozstrzygnięcia odwołania i na formę pisma Starosty Namysłowskiego została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XIII/109/2011, stanowi ona załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad 6) 
 

Interpelacji i zapytań radnych nie było.  
 
Ad 7) 
 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury – Roman 
Letki poinformował, iż na posiedzeniu omawianej Komisji w dniu 21 listopada br. Komisja 
po przedyskutowaniu tematu dot. ogłoszenia obszaru Województwa Opolskiego strefą wolną 
od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie (GMO) nie widzi potrzeb 
ani celu by podejmować uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego w w/w celu. Stanowisko to 
zostało poparte przez Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzeja 
Zielonkę.  

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak przedstawił radnym podziękowania dla 
Starosty Namysłowskiego, pracowników tut. Urzędu oraz radnych za dofinansowanie części 
środków na wykonanie instalacji odgromowej w Kościele w Smarchowicach Śląskich. Dodał, 
że pod podziękowaniami podpisał się Ksiądz Proboszcz – D. B., Sołtys Smarchowic Śląskich 
i Rada Sołecka.  
 

*  *  * 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą, aby w związku z faktem iż wkrótce  

w życie wejdzie nowo podjęty Statut Powiatu, radni zastanowili się w jakich Komisjach chcą 
uczestniczyć. Zaznaczył, że powstaną trzy Komisję stałe i każdy radny zobowiązany jest być 
członkiem dwóch z nich.  

 
*  *  * 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odniósł się ponadto do materiałów na 

posiedzenia Rady informując, że od nowego roku planuje się wysyłać materiały drogą 
elektroniczną. Dodał, że jeśli radni będą mieli potrzebę wydrukowania materiałów mogą 
zgłaszać się do Biura Rady i Zarządu Powiatu.  

 
Radni przyjęli powyższe informacje.  
 
Przewodniczący Rady wymienił pisma, które zostały udostępnione radnym, w celu 

zapoznania, na początku sesji Rady Powiatu dot.: 
− podziękowań byłego Senatora Norberta Krajczy, skierowanych do radnych oraz Starosty 

Namysłowskiego, za współpracę na rzecz dobra mieszkańców – załącznik nr 19 do 
protokołu, 

− wycofanie z planu pracy Rady Powiatu tematu dot. Aktualizacja Strategii Rozwoju 
Powiatu Namysłowskiego do roku 2015 – załącznik nr 20 do protokołu, 

− kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Namysłowie – załącznik nr 21 do protokołu, 
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− nieruchomości działki 437/307 położonej w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej – 
załącznik nr 22 do protokołu, 

− inf. o analizie oświadczeń majątkowych Starosty, Przewodniczącego Rady i byłego 
Starosty dokonanej przez Wojewodę Opolskiego – załącznik nr 23 do protokołu, 

− inf. o uchybieniach w analizowanych oświadczeń majątkowych stwierdzonych przez 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie – załącznik nr 24 do protokołu, 

− inf. dot. oświadczenia majątkowego Nadleśniczego PGL LP Nadleśnictwo Kup 
skierowane od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie – załącznik nr 25 do protokołu, 

− inf. z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez sekretarza 
powiatu, skarbnik powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób 
wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty – załącznik nr 26 do protokołu, 

− inf. z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków 
zarządu – załącznik nr 27 do protokołu, 

− inf. z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych – 
załącznik nr 28 do protokołu.  

 
Ponadto radnym zostały udostępnione materiały dot. inwestycji budowy drogi 

Głuszyna Brzezinka oraz remontu dworca PKP w Namysłowie – załącznik nr 29. W razie 
konieczności powyższe tematy zostaną  poruszone na kolejnej sesji Rady Powiatu.  

 
Ad 8) 
 

Protokół z XII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 9) 
 

Wolnych wniosków i spraw różnych nie było. 
 

Ad 10) 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XIII posiedzenie 
Rady Powiatu Namysłowskiego. 

 
XIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1333. 

 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu  
 
         Roman Półrolniczak 
 
                        Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                                                                                                           Roman Półrolniczak 
 
 
 
Protokolant: Monika Duraj………….. 

 

Protokół został sporządzony przy pomocy Anny Kołacz – pomoc administracyjna  

w Wydziale Organizacyjnym. 


