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PROTOKÓŁ NR XIX/2012 
Z XIX SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 30 MAJA 2012 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XIX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1303. 
 
Proponowany porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
5. Interpelacje i zapytania radnych.  
6. Wykonanie budżetu za 2011 rok – absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podjęcie 

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

finansowego za 2011 rok, 
b) absolutorium dla Zarządu powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu  

za rok 2011. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych  
w Namysłowie, 

b) likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Namysłowie, 

c) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół 
Mechanicznych w Namysłowie, 

d) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół 
Rolniczych w Namysłowie, 

e) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 w Zespole 
Szkół Specjalnych w Namysłowie, 

f) zmiany uchwały nr XXX/298/2005 Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 14 września 2005 r. dotyczącej określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 
ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, 

g) zmiany uchwały Nr XLIV/401/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
10 listopada 2010 r. dotyczącej zasad udzielania zniżek i określenia ich 
rozmiaru nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  
w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, 

h) zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Lepsza Szkoła Zawodowa 
– Lepszym Jutrem III”, 

i) zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 
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j) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca  
w Woskowicach Małych, 

k) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r., 
l) zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów  

i wydatków w 2012 r.. 
8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie 

namysłowskim za rok 2011. 
9. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Namysłowie. 
10. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Namysłowie w roku 2011.  
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i sprawy różne. 
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
14. Zakończenie sesji. 

 
Ad 1) 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przywitał radnych Powiatu 
Namysłowskiego, Starostę Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego Andrzeja 
Spóra, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwonę Kamińską, Prezesa Namysłowskiego 
Centrum Zdrowia Piotra Rogalskiego, Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, Radcę 
Prawnego Helmuta Pykę, Sekretarza Powiatu Andrzeja Gosławskiego, zaproszonych gości, 
pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, 
przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych oraz pozostałe osoby przybyłe na 
sesję. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak 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.  
 
Ad 2) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak powiedział, że w projekcie 
uchwały dot. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r., oznaczonej, 
jako 7k nastąpi zmiana w treści, a nowy projekt uchwały każdy radny otrzymał. W projekcie 
uchwały dot. zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków 
w 2012 r., oznaczonej, jako 7l wystąpił błąd pisarski w p. 7, który dotyczył błędnie wpisanego 
rozdziału: jest 92110 a winno być 92120. 

 
W związku z tym, że innych propozycji do porządku obrad nie było Przewodniczący 

Rady Powiatu odczytał porządek obrad i poddał pod głosowanie porządek obrad wraz  
z proponowanymi zmianami.  

 
Porządek obrad został przyjęty, jednogłośnie.  

 
Ad 3) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XVIII sesji 
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
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 Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak powiedział, że materiał odnośnie 
informacji z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami radni otrzymali, a jeżeli są 
pytania do Starosty Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, to prosi w punkcie następnym 
dot. interpelacji i zapytań radnych. 

Informacja z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami stanowi załącznik nr 3 
do protokołu. 
 
Ad 5) 
 
 Pytań do informacji z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami nie było. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że wpłynęła interpelacja od radnego 
Michała Ilnickiego odnosząca się do interpelacji z dnia 10 kwietnia 2012 r., w sprawie 
nieprawidłowości w NCZ, którą następnie odczytał.  
 
Ad 6a) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak powiedział, że sprawozdanie 
roczne z wykonania budżetu za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia powiatu – 
załącznik nr 4 do protokołu oraz sprawozdanie finansowe – załącznik nr 5 do protokołu, 
Zarząd Powiatu przekazał Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Dodał, że oba 
sprawozdania były przedmiotem posiedzenia wszystkich Komisji, a sprawozdanie roczne 
wraz z informacją o stanie mienia powiatu podlegało również opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poprosił Skarbnik Powiatu Katarzynę 
Parzonkę o odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2011 r.  
 

Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka przedstawiła Uchwałę nr 161/2012 z dnia  
26 kwietnia 2012r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok, mówiąc, że powyższa opinia jest 
pozytywna - załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poprosił o opinię Komisji stałych nt 
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Andrzej Zielonka powiedział, powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że powiedział, że opinia 
Komisji jest pozytywna. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
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 Radny Sławomir Hinborch zwracając się do Rady powiedział, że opozycja wstrzymuje 
się z zatwierdzeniem powyższych dwóch uchwał. Dodał, że wiele istotnych inwestycji 
proponowanych do zrealizowania przez opozycję zostało pominiętych z budżetu przez obecny 
zarząd, dlatego też jest przeciwny udzieleniu absolutorium. 
 

Radny Michał Ilnicki powiedział, że Starosta Namysłowski w roku 2011 zajmował się 
jedynie dwoma rzeczami, czyli sprawą Wojewody Opolskiego dotyczącą zajęcia pasa 
drogowego, oraz sprawą drogi Głuszyna-Brzezinka. Dodał, że niepotrzebnie wydano z tego 
tytułu określoną ilość środków, które mogły być zainwestowane w inne przedsięwzięcia,  
m. in. w wykonanie biblioteki oraz budowę windy w Urzędzie Skarbowym w Namysłowie. 
Następnie odniósł się do Namysłowskiego Centrum Zdrowia, mówiąc, że Starosta 
Namysłowski nie liczy się ze zdaniem akcjonariuszy szpitala, a świadczy o tym powołanie 
wbrew właścicielom i współwłaścicielom Prezesa NCZ. Radny Ilnicki powiedział również, że 
Starosta Namysłowski nie stara się pozyskiwać środków z zewnątrz, nie utrzymuje ciągłości 
zadań i idei po poprzednikach i dlatego wstrzymuje się od poparcia udzielenia absolutorium. 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 
finansowego za 2011 rok- załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 

oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok została podjęta 10 głosami za i 7 głosami 
wstrzymującymi. Nadano jej numer XIX/160/20112. Stanowi ona załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
 Ustawowy skład rady wynosi 17 radnych i tylu radnych wzięło udział w powyższym 
głosowaniu. 
 
Ad 6b) 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Tadeusza Bezwerchnego o odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Powiatu 
Namysłowskiego w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za 2011 rok i wniosku o udzielenie 
absolutorium Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bezwerchny odczytał uchwałę  
nr 18/2/2012 Komisji Rewizyjnej Powiatu Namysłowskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie 
opinii o wykonaniu budżetu powiatu za 2011 rok i wniosku o udzielenie absolutorium 
Zarządowi Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak odczytał Uchwałę nr 253/2012 z dnia  

29 maja 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii  
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2011 r., mówiąc, że opinia ta jest 
pozytywna z uwagami– załącznik nr 9 do protokołu.  

Następnie poprosił Skarbnik Powiatu o odniesienie się do uwag w powyżej uchwale 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 
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Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że Komisja Rewizyjna formułując opinię o wykonaniu 

budżetu powiatu za 2011 rok opierała się m. in. na dostarczonych dokumentach.  
W dokumentacji sporządzonej z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i przesłanej do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej zostały pominięte dwie sprawy, które były szczegółowo omówione na 
ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, a dotyczyły one informacji o stanie mienia 
Powiatu Namysłowskiego i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat 
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok. Dodała, że obie sprawy 
były to podstawą uwag do wniosku Komisji Rewizyjnej.  
 

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

 
Przewodniczący Komisji Tadeusz Bezwerchny odczytał wniosek do 

Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Namysłowskiego za 2011 rok – 
załącznik nr 10 do protokołu.  
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2011 – 
załącznik nr 11 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania 

budżetu powiatu za rok 2011 została podjęta 10 głosami za i 7 głosami wstrzymującymi. 
Nadano jej numer XIX/161/2012, stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu. 

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

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

Powiatu, Zarządowi Powiatu uzyskania absolutorium, jak również złożył podziękowania na 
ręce Pani Skarbnik Powiatu i oddał głos Staroście Namysłowskiemu. 

 
Starosta Namysłowski Julian Kruszyński również złożył gratulacje Zarządowi Powiatu 

uzyskania absolutorium, jak również pracownikom Starostwa i Kierownikom jednostek. 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak ogłosił 10 minut przerwy. 
  
Po przerwie. Stan radnych 17. 

 
Ad 7a) 
 
 Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie, 
stanowiący załącznik nr 13 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, 
Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Sławomira Hinborcha  
o opinię. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Sławomir Hinborch powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Rolniczych w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XVII/162/2012 – 
załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad 7b) 
 
 Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie, 
stanowiący załącznik nr 15 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, 
Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Sławomira Hinborcha  
o opinię. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Sławomir Hinborch powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XIX/163/2012 – załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad 7c) 
 
 Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych  
w Namysłowie, stanowiący załącznik nr 17 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, 
Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Sławomira Hinborcha  
o opinię. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Sławomir Hinborch powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Uchwała w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1  
w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XIX/164/2012 – załącznik nr 18 do protokołu. 

 
Ad 7d) 
 
 Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Rolniczych  
w Namysłowie, stanowiący załącznik nr 19 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, 
Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Sławomira Hinborcha  
o opinię. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Sławomir Hinborch powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole 

Szkół Rolniczych w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XIX/165/2012 – załącznik nr 20 do protokołu. 

 
Ad 7e) 
 
 Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół 
Specjalnych w Namysłowie, stanowiący załącznik nr 21 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, 
Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Sławomira Hinborcha  
o opinię. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Sławomir Hinborch powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej  

nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XIX/166/2012 – załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad 7f) 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały nr XXX/298/2005 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 14 września 
2005 r. dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
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nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, zatrudnionych 
w pełnym wymiarze zajęć – załącznik nr 23 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Sławomira Hinborcha  
o opinię. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Sławomir Hinborch powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/298/2005 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 14 września 2005 r. dotyczącej określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy Karta nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XIX/167/2012 – załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Ad 7g) 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XLIV/401/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
10 listopada 2010 r. dotyczącej zasad udzielania zniżek i określenia ich rozmiaru 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 
oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – załącznik nr 25 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Sławomira Hinborch  
o opinię. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Sławomir Hinborch powiedział, że Komisja stosunkiem głosów  
2 za, 1 wstrzymujący i 3 głosami przeciwnymi negatywnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały.  
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/401/2010 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 10 listopada 2010 r. dotyczącej zasad udzielania zniżek  
i określenia ich rozmiaru nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  
w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
została podjęta 10 głosami za i 7 głosami przeciwnymi i nadano jej numer XIX/168/2012 – 
załącznik nr 26 do protokołu. 
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Ad 7h) 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Lepsza Szkoła Zawodowa – 
Lepszym Jutrem III”  – załącznik nr 27 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Andrzeja Szroma i Wiceprzewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku 
Sławomira Hinborcha o opinię.  

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Sławomir Hinborch powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Lepsza 

Szkoła Zawodowa – Lepszym Jutrem III” została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XIX/169/2012 – załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Ad 7i) 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 
2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego – załącznik nr 29 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Andrzeja Szroma o opinię.  
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

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 XIV/110/2011 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XIX/170/2012 – załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Ad 7j) 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Woskowicach 
Małych – załącznik nr 31 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Andrzeja Szroma o opinię.  

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. 

Wawrzyńca w Woskowicach Małych została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XIX/171/2012 – załącznik nr 32 do protokołu. 
 
Ad 7k) 
 
 Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak przypomniał, że w projekcie tej uchwały 
nastąpiła zmiana w treści, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian  
w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r. – załącznik nr 33 do 
protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Andrzeja Szroma o opinię.  

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  

w 2012 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XIX/172/2012 – załącznik nr 34 
do protokołu. 
 
Ad 7l) 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2012 
r. – załącznik nr 35 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Andrzeja Szroma o opinię.  

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

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 przychodów, 

dochodów i wydatków w 2012 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XIX/172/2012 – załącznik nr 36 do protokołu. 
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Ad 8)  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że informacja z działalności 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim za rok 2011 
– załącznik nr 37 do protokołu, była omawiana na Komisji Finansów, Rozwoju 
Gospodarczego i Mienia Powiatu, a następnie zapytał czy są pytania.  
 

W związku z tym, że pytań nie było poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Andrzej Szroma o opinię. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższą informację. 
 
Radni przyjęli powyższą informację. 

 
Ad 9) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że sprawozdanie z działalności 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie – załącznik nr 38 do protokołu, 
było omawiane na Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku, a następnie zapytał czy są pytania.  

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

Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Sławomira Hinborcha o opinię. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Sławomir Hinborch powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższe sprawozdanie. 

 
Radni przyjęli powyższe sprawozdanie. 

 
Ad 10) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że informacja o funkcjonowaniu 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie w roku 2011 – załącznik nr 39 do protokołu, było 
omawiane na Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa  
i Porządku, a następnie zapytał czy są pytania.  

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

Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Sławomira Hinborch o opinię. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Sławomir Hinborch powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższą informację. 

 
Radni przyjęli powyższą informacje. 
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Ad 11) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że w ostatnim czasie wpłynęły do niego 
cztery interpelacje, z czego trzy były odczytane na poprzedniej sesji, a następnie odczytał 
udzielone przez Starostę Namysłowskiego odpowiedzi na nie. 
 
Ad 12) 
 
 Radny Paweł Cholaś zapytał Starostę Namysłowskiego o koszty, jakie poniósł Powiat 
w związku ze zwolnieniem M. J.. 
 

Starosta Namysłowski Julian Kruszyński powiedział, że do tej pory Powiat nie poniósł 
żadnych kosztów, natomiast sprawa dotycząca M. J. jest nadal w toku. Powiedział także, że  
w wyroku Sadu I instancji, Powiatu został zobowiązany do wypłaty odszkodowania  
w wysokości 17 tys. zł, jednak do tej pory nie wydano żadnych pieniędzy, gdyż złożono 
apelację. 
 

Radny Michał Ilnicki odniósł się do Namysłowskiego Centrum Zdrowia i do postawy 
Starosty Namysłowskiego, który twierdzi, że nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje  
w szpitalu wprowadzając tym samym ludzi w błąd, gdyż, jako większościowy udziałowiec 
ma możliwość podejmowania znaczących decyzji w szpitalu. Powiedział, że w swojej drugiej 
interpelacji dotyczącej wspólnych zamówień publicznych, zaproponował, aby zrobić np. 
wspólny przetarg na dostarczanie energii dla wszystkich szkół, gdyż przyniesie to wiele 
korzyści. 
 

Starosta Namysłowski powiedział, że z jego strony temat szpitala został wyczerpany 
na poprzednich sesjach, a następnie odniósł się do byłego dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Namysłowie Zbigniewa Juzaka, który zrezygnował z propozycji odejścia z pracy za 
porozumieniem stron i sam zrezygnował ze swojego stanowiska. Dodał, że jako główny 
zwierzchnik Powiatowego Urzędu Pracy nie może sobie pozwolić na nieprawidłowości ze 
strony byłego dyrektora. Dodał, że sprawa jest aktualnie z prokuraturze i jest przedmiotem 
postępowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. 
 

Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Piotr Rogalski powiedział, że namysłowski 
szpital generuje mniejsze straty w stosunku do szpitali w całym kraju, a żeby ta sytuacja się 
zmieniła musi zmienić się centralne finansowanie w Kraju.  
 
Ad 13) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego powiedział, że na poprzedniej sesji 
Rady Powiatu Namysłowskiego Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Gradzik odczytał 
pismo w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym 
na skrzyżowaniu ul. Łączańskiej z ul. Bohaterów Warszawy w Namysłowie, które zostało 
przekazane pod obrady Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Sławomira 
Hinborcha o przedstawienie opinii, jaką wypracowała Komisja. 
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Radny Sławomir Hinborch powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku zapoznała się z dokumentami i z opinią 
mieszkańców w powyższej sprawie i jednogłośnie poparła wniosek w sprawie wykonania 
sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na skrzyżowaniu ul. 
Łączańskiej z ul. Bohaterów Warszawy w Namysłowie. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przekazał informację, że kolejna sesja Rady Powiatu 
Namysłowskiego planowana jest na dzień 27 czerwca br. o godz. 1300. 
 
Ad 14) 
 
  

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

 
 
XIX sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1434. 
 

 
 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu 

     
          Roman Półrolniczak 
 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                        Roman Półrolniczak 
 
 

 

 

 

Protokolant: Monika Duraj………….. 

 
 
 


