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PROTOKÓŁ NR XV/2012 
Z XV SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 25 STYCZNIA 2012 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1300. 
 
Proponowany porządek obrad: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Wręczenie odznaczeń państwowych – Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych.  
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” dla powiatu 
namysłowskiego, 

b) przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie 
powiatu namysłowskiego, 

c) zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie oraz 
uchwalenia jego jednolitego tekstu, 

d) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Namysłowski – Powiatowy 
Urząd Pracy w Namysłowie w charakterze partnera do realizacji projektu  
„PO Klucz do biznesu 2!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku, 

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Powiatu, 

g) zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich  
i Ochrony Środowiska, 

h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, 
i) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r., 
j) udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerczów, 
k) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i rozchodów w 2012 r.. 

8. Informacja dot. termomodernizacji placówki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Namysłowie. 

9. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowego 
Funduszu Zdrowia za 2011 r. oraz kontrakt na 2012 rok. Kształtowanie polityki Spółki 
NCZ w 2012 r., 

10. Informacja na temat wspierania sportu i kultury na terenie Powiatu Namysłowskiego, 
11. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Bezpieczeństwa i Porządku  

w 2011 r., 
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
13. Wnioski i sprawy różne. 
14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
15. Zakończenie sesji. 
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Ad 1) 
 

Otwarcia XV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Sławomir Gradzik.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu przywitał radnych Powiatu Namysłowskiego, 
Starostę Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego Andrzeja Spóra, Skarbnik 
Powiatu Katarynę Parzonka, Sekretarza Powiatu Andrzeja Gosławskiego, pracowników 
starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, przedstawicieli 
organizacji społecznych i zawodowych oraz pozostałe osoby przybyłe na sesję. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik na podstawie listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (stan: 14 radnych). 
Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób 
uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad 2) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zaproponował zmiany w porządku obrad sesji 
polegające na wycofaniu z porządku obrad p. 3 dotyczącego wręczenia odznaczeń 
państwowych – Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę. Zaproponował również aby do 
porządku obrad wprowadzić dwa nowe projekty uchwał, z czego jedna dotyczy zmian budżetu 
w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 r. oznaczony jako 6l, natomiast 
drugi dotyczy przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Rybacka „Opolszczyzna” oznaczony jako 6m. 
 

 W związku z tym, że innych propozycji do porządku obrad nie było 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie porządek obrad wraz  
z proponowanymi zmianami.  
 
 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco. 
 

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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” dla powiatu 
namysłowskiego, 

b) przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie 
powiatu namysłowskiego, 

c) zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie oraz 
uchwalenia jego jednolitego tekstu, 

d) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Namysłowski – Powiatowy 
Urząd Pracy w Namysłowie w charakterze partnera do realizacji projektu  
„PO Klucz do biznesu 2!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku, 

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Powiatu, 
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g) zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich  
i Ochrony Środowiska, 

h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, 
i) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r., 
j) udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerczów, 
k) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i rozchodów w 2012 r., 
l) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 r., 
m) przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „Opolszczyzna”. 
7. Informacja dot. termomodernizacji placówki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Namysłowie. 
8. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowego 

Funduszu Zdrowia za 2011 r. oraz kontrakt na 2012 rok. Kształtowanie polityki Spółki 
NCZ w 2012 r., 

9. Informacja na temat wspierania sportu i kultury na terenie Powiatu Namysłowskiego, 
10. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Bezpieczeństwa i Porządku  

w 2011 r., 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i sprawy różne. 
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
14. Zakończenie sesji. 

 
Ad 3) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XIV 
sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. 

 
 Protokół z XIV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu przekazał radnym dokumenty – informacje 

Przewodniczącego Rady Powiatu w celu zapoznania się z tematyką. 
 

Ad 4) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę o przedstawienie informacji 
Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 

 
Starosta Namysłowski Julian Kruszyński powiedział, że stosowne dokumenty radni 

otrzymali – załącznik nr 3 do protokołu, nie było w nich jedynie informacji z zarządu który 
odbył się w dniu dzisiejszym przed sesją, informując jednocześnie, że Zarząd Powiatu w dniu 
dzisiejszym pozytywnie zaopiniował dwa projekty uchwał, które zostały wprowadzone do 
porządku obrad. 
 
Ad 5) 
 

Radny Paweł Cholaś zapytał dlaczego przystępujemy do Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Rybacka „Opolszczyzna” jakie z tego tytułu powiat będzie czerpał korzyści. 

 
Wicestarosta Namysłowski powiedział, że przedstawiciel Lokalnej Grupy Rybackiej 

„Opolszczyzna” zwrócił się z propozycją przystąpienia powiatu do LGR, dodał że w tą grupę 
wchodzą już dwie gminy z powiatu namysłowskiego i jest to Gmina Świerczów i Gmina 
Pokój. Następnie odniósł się do kosztów jakie powiat poniesie w związku z przystąpieniem do 
LGR, mówiąc, że składkę płaci się od mieszkańca i wynosi ona 40 gr. od osoby, a łącznie w 
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dwóch gminach jest ok. 9 tys. ludzi. Poruszona została również kwestia korzyści dla powiatu, 
którymi jest promocja powiatu jak również możliwość pozyskania dodatkowych środków 
finansowych na rozwój powiatu. Wicestarosta powiedział również o jedenastu innych gminach 
które przystąpiły już do LGR, dodał również, że na dzisiejszą sesję miał przyjechać dyrektor 
Pan Roszuk ale odwołał swój przyjazd i obiecał że przyjedzie na następną sesję.  

 
Radny Michał Ilnicki zaproponował by na dzisiejszej sesji nie podejmować uchwały  

w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Rybacka „Opolszczyzna” skoro na następnej sesji ma być Pan Roszuk, który na ten temat 
przekaże więcej informacji. 

 
Wicestarosta Namysłowski powiedział, że dokładniejsze informacje przekazane 

zostaną na następnej sesji, natomiast jest prośba Pana dyrektora Roszuk, aby uchwałę  
o przystąpieniu podjąć do końca stycznia br.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał się radnego Michała Ilnickiego czy 

podtrzymuje swój wniosek. 
 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że tak ponieważ chciały uzyskać więcej informacji 

odnośnie przystąpienia powiatu do LGR tym bardziej, że przystąpienie wiąże się z finansami.  
 
Radny Andrzej Zielonka powiedział, że Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” to  

w zasadzie same pozytywny dla gmin które już należą do Grupy, następnie zwrócił się  
z pytaniem do Starosty, czy w momencie przystąpienia powiatu do LGR poszerzy się ilość 
gmin, które będą przynależały do LGR o Gminę Wilków, Domaszowice i Namysłów. 

 
Wicestarosta Namysłowski powiedział, że powiat jako członek chce wstąpić do 

Lokalnej Grupy Rybackiej, aby powiat miał pełne prawo występowania do LGR o środki na 
inwestycje w obrębie stawów hodowlanych, które znajdują się na terenie powiatu 
namysłowskiego a w szczególności na terenie gminy Świerczów i Pokój, które są już 
członkami LGR.  

 
Starosta Namysłowski Julian Kruszyński powiedział, że Lokalna Grupa Rybacka 

„Opolszczyzna” jest to grupa, która będzie dysponowała funduszami w wysokości 20 mln. zł. 
i będą one zagospodarowywane m. in. w Gminie Świerczów i Pokój. Powierzchnia lustra 
wody na terenie tych dwóch gmin to ponad 2 tys. ha, ponadto gminy te mają najładniej 
rozbudowaną sieć rowów melioracyjnych, rzek i dopływów, dodając że jeżeli powiat nie 
wykorzysta tej szansy to LGR zrobi to bez powiatu. Następnie Starosta odniósł się do korzyści 
jakie powiat będzie mógł czerpać z przystąpienia do Grupy m. in. łowiska, przystanie, drogi, 
promocja produktów lokalnych, zaznaczając jednocześnie, że działania te wpisują się idealnie 
w koncepcje Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji. Odniósł się również do konferencji, 
która odbędzie się 21 stycznia br. na zamku w Brzegu na której zostanie przedstawiona idea 
Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji. 

 
Radny Tadeusz Bezwerchny powiedział, że Gmina Świerczów przystąpiła do Lokalnej 

Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”, dwóch przedsiębiorców już złożyło wnioski  
o dofinansowanie, natomiast Gmina Świerczów również złożyła wniosek o dofinansowanie 
remontu świetlicy w Miejscu. 

 
Radny Sławomir Hinborch zapytał, czy któryś powiat przystąpił już do Lokalnej Grupy 

Rybackiej i czy radni mogliby zapoznać się ze Statutem LGR. 
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Wicestarosta Namysłowski powiedział, że Statut Lokalnej Grupy Rybackiej jest 
opublikowany na ich stronie internetowej, a na następnej sesji będzie Dyrektor LGR i odpowie 
na wszystkie pytania.  

 
Radny Andrzej Zielonka powiedział, że reprezentując powiat powinno się 

reprezentować wszystkie gminy, a nie tylko te które są już członkami Lokalnej Grupy 
Rybackiej. Dodał, że Rada powinna wstrzymać się z podjęciem uchwały dot. przystąpienia 
Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”  
oraz spotkać się z Dyrektorem Roszuk i zapytać czy jest możliwość włączenia do LGR 
chociażby Gminy Wilków, ponieważ wie, że w tej gminie jest duże zainteresowanie budową 
stawów hodowlanych. 

 
Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór powiedział, że Gmina Wilków nie ma 

prawnej możliwości, aby teraz stała się członkiem LGR ponieważ jest już na to za późno. 
Następnie powiedział, że skoro temat ten jest kontrowersyjny i nie ma dyrektora LGR, który 
mógłby udzielić odpowiedzi na wątpliwe pytania złożył wniosek formalny o wycofanie  
z porządku obrad projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek radnego Andrzeja 

Spóra dot. wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu 
Namysłowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”. 

 
Radni 12 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi i 1 głosem przeciwnym wycofali  

z porządku obrad projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” – załącznik nr 4 do protokołu. 
Porządek obrad po zmianach wyglądał następująco: 

 
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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” dla powiatu 
namysłowskiego, 

b) przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie 
powiatu namysłowskiego, 

c) zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie oraz 
uchwalenia jego jednolitego tekstu, 

d) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Namysłowski – Powiatowy 
Urząd Pracy w Namysłowie w charakterze partnera do realizacji projektu  
„PO Klucz do biznesu 2!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku, 

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Powiatu, 

g) zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich  
i Ochrony Środowiska, 

h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, 
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i) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r., 
j) udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerczów, 
k) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i rozchodów w 2012 r., 
l) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 r., 

7. Informacja dot. termomodernizacji placówki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Namysłowie. 

8. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowego 
Funduszu Zdrowia za 2011 r. oraz kontrakt na 2012 rok. Kształtowanie polityki Spółki 
NCZ w 2012 r., 

9. Informacja na temat wspierania sportu i kultury na terenie Powiatu Namysłowskiego, 
10. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Bezpieczeństwa i Porządku  

w 2011 r., 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i sprawy różne. 
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
14. Zakończenie sesji. 

 
Ad 6a) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
„Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego” dla powiatu namysłowskiego – załącznik nr 5 do 
protokołu. 

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

  
Uchwała w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” dla 
powiatu namysłowskiego została podjęta jednogłośnie. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie Przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
 Po otrzymaniu opinii od Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, 
Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Wiceprzewodniczący Rady Powiatu raz 
jeszcze poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” dla 
powiatu namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XV/123/2012 – 
załącznik nr 6 do protokołu. 

 
Ad 6b) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu namysłowskiego – 
załącznik nr 7 do protokołu. 
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W związku z tym, że pytań nie było, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił  
o opinie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Gradzik poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie przyj ęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie 
powiatu namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XV/124/2012 – 
załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Ad 6c) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do projektu uchwały  
w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie oraz 
uchwalenia jego jednolitego tekstu – załącznik nr 9 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił  
o opinie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Gradzik poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie oraz uchwalenia jego jednolitego tekstu została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer XV/125/2012 – załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad 6d) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie przez Powiat Namysłowski – Powiatowy Urząd Pracy  
w Namysłowie w charakterze partnera do realizacji projektu „PO Klucz do biznesu 2!” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego – załącznik nr 11 do protokołu. 

 
Radny Michał Ilnicki poprosił aby Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Leokadia 

Czarny ustosunkowała się do projektu uchwały. 
 
Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Leokadia Czarny powiedziała, że realizacja 

projektu „PO Klucz do biznesu 2!” będzie trwać trwa 2 lata i rozpoczyna się od dnia  
1 stycznia br. Dotacje będą przyznawane w wysokości 40 tys. zł., Powiat Namysłowski 
otrzymał 60 takich dotacji, których w roku 2012 r. zostanie udzielonych ich 30 i w 2013 r. 
również zostanie udzielonych 30 dotacji. Dodała, że ważną rzeczą przy realizacji tego projektu 
jest to że każdy bezrobotny, który otworzy swoją działalność gospodarczą miesięcznie 
otrzyma jeszcze 700 zł. na subwencjonowanie kosztów utrzymania działalności przez okres  
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6 miesięcy. Następnie Pani Wicedyrektor PUP poruszyła temat kryteriów przyznawania 
dotacji, mówiąc, że o dotacje mogą się starać osoby bezrobotne, zarejestrowane 
nieprzerywalnie 3 miesiące w Powiatowym Urzędzie Pracy i w przeciągu 12 miesięcy osoba 
ta nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 
Radny Paweł Cholaś zapytał Wicedyrektor PUP od kiedy można składać wnioski. 
 
Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Leokadia Czarny powiedziała, że składać 

wnioski można od 1 marca 2012 r.. Dodała, że osoby które złożą wnioski będą szkolone pod 
kątem działalności jaką będą chciały otworzyć i dopiero w okresie sierpień – wrzesień osoby 
te otrzymają dofinansowanie, a po tym okresie nastąpi drugi nabór wniosków. 

 
Wicestarosta Namysłowski powiedział, że w tym projekcie zmieniło się jedno 

kryterium polegające na tym, ze osoba chcąca otrzymać dotacje musi być bezrobotna przez 
okres minimum 3 miesięcy. 
 

W związku z tym, że innych pytań nie było Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
poprosił o opinie Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 
Powiatu, 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

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

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Namysłowski – 

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie w charakterze partnera do realizacji projektu 
„PO Klucz do biznesu 2!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer XV/126/2012 – załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad 6e) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury , Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku – załącznik nr 13 do protokołu. 

 
W związku z tym, że pytań nie było, Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Gradzik 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury , 

Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer XV/127/2012 – załącznik nr 14 do protokołu. 

 
Radny Andrzej Spór opuścił salę narad (stan radnych 13). 
 

Ad 6f) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
– załącznik nr 15 do protokołu. 
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W związku z tym, że pytań nie było, Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Gradzik 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

  
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XV/128/2012 – załącznik nr 16 do protokołu. 
 

Radny Andrzej Spór powrócił na  salę narad (stan radnych 14). 
 
Ad 6g) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska – załącznik nr 17 do protokołu. 

 
W związku z tym, że pytań nie było, Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Gradzik 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Ochrony Środowiska została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XV/129/2012 – załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad 6h) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 19 do protokołu. 
 

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

  
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer XV/130/2012 – załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad 6i) 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały w sprawie zmian  
w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r. – załącznik nr 21 do 
protokołu.  
 

W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił  
o opinie Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Gradzik 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 je numer XV/131/2012 – załącznik nr 22 do 
protokołu. 
 
 
 



 10 

Ad 6j) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Świerczów – załącznik nr 23 do protokołu. 

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

o opinie Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

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

 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerczów została 

podjęta jednogłośnie i nadano je numer XV/132/2012 – załącznik nr 24 do protokołu. 
 

Ad 6k) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do projektu uchwały  
w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i rozchodów w 2012 r. – 
załącznik nr 25 do protokołu. 

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

o opinie Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

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 rozchodów w 2012 r. została podjęta jednogłośnie i nadano je numer XV/133/2012 – 
załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Ad 6l) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do projektu uchwały  
w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 r. – 
załącznik nr 27 do protokołu. 

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

o opinie Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

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 2012 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XV/134/2012 – 
załącznik nr 28 do protokołu. 
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Ad 7) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do informacji dot. 
termomodernizacji placówki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie – 
załącznik nr 29 do protokołu. 
  
  W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał pod 
głosowanie powyższą informacje. 
 

Informacji dot. termomodernizacji placówki Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Namysłowie została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad 8) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Prezesa Piotra Rogalskiego o przedstawienie 
informacji Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowego 
Funduszu Zdrowia za 2011 r. oraz nt kontraktu na 2012 rok. Poprosił o przybliżenie 
tematu kształtowania polityki Spółki NCZ w 2012 r.. 

 
Prezes NCZ Piotr Rogalski powiedział, że osób leczonych w 2011 r. było 6342 w tym 

89 osób w zakładzie opiekuńczo – leczniczym i 218 osób w hospicjum, odnotowano 507 
porodów, 277 zgonów, udzielono 20955 porad w poradniach specjalistycznych oraz 5074 
porad ambulatoryjnych. Dodał, ze w ubiegłym roku wpłynęły 3 skargi na zachowanie lekarzy. 
Następnie powiedział o remoncie oddziału urologicznego, remoncie dachu na budynku 
szpitala oraz o uporządkowaniu terenów zielonych wokół szpitala.  

Prezes Rogalski następnie odniósł się do kontraktu z NFZ za 2011 r., mówiąc że został 
on zrealizowany w 101,66% co stanowi nadwykonania w wysokości 232 302,01 zł.,  
a najwyższe nadwykonania odnotowano na oddziale pediatrycznym. Wynik finansowy 
zakładu na koniec listopada ubiegłego roku wyniósł -308 069,86 zł. i może on uleć zmianie  
w związku z nierozliczeniem grudnia 2011 r., dodał również, że kontrakt z NFZ na 2012 rok 
jest wyższy o 5,49% w porównaniu do roku 2011. Powiedział, również o przegranej sprawie  
z NFZ w Opolu odnośnie nadwykonań za 2009 r. w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, 
dodając, że zamierza wystąpić do Sądu o kasacje wyroku, powiedział również  
o przewidywanym deficycie na koniec 2012 r. w wysokości ok. 350 – 400 tys. zł. Kolejnym 
tematem jaki poruszył Prezes były zagrożenia w 2012 rok i dotyczyły one m. in.: wzrostu 
kosztów płacowych i pozapłacowych, zwiększenie lub dodanie nowych warunków do 
realizacji kontraktu z NFZ bez zwiększenia wysokości kontraktu, zła kondycja pionów 
instalacji wody użytkowej w budynku przychodni, brak funduszy na modernizację sprzętu 
medycznego – diagnostycznego.  

Pan Piotr Rogalski powiedział o polityce Zarządu Spółki NCZ na rok 2012 omawiając 
tematy dotyczące: utrzymania jakości merytorycznej personelu medycznego szpitala, poprawy 
jakości kontaktów pod względem kulturowym w relacjach pacjent – lekarz i pacjent – personel 
średni, ścisłej współpracy i kreowania Stowarzyszenia Opieki Długoterminowej, monitoringu 
kosztów i ich minimalizacji, zwiększenia kapitału akcyjnego spółki i promocji usług 
komercyjnych. 

Radny Michał Ilnicki powiedział, że z tego co usłyszał od Prezesa NCZ to wynika, że 
spółka NCZ sama sobie nie poradzi i zwrócił się z pytaniem do Starosty Namysłowskiego co 
zamierza zrobić by pomóc szpitalowi. 

 
Starosta Namysłowski powiedział, że szpital nie poradzi sam sobie środkami jakimi 

dysponuje, a nawet przy wsparciu Stowarzyszenia jakie działa przy Szpitalu dlatego konieczne 
jest zwiększenie kapitału akcyjnego Spółki NCZ. Dodał, że poinformował już Burmistrza 
Namysłowa Krzysztofa Kuchczyńskiego o tym fakcie, jak również o tym, że z takim 
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wnioskiem zwrócił się Prezes NCZ do rady nadzorczej, ponieważ jest to jeden ze sposobów 
aby poprawić finanse spółki. Następnie odniósł się do działań dyrekcji szpitala, mówiąc, że 
należy wspierać rozwój usług komercyjnych szpitala jak i działalność Stowarzyszenia, 
poruszony został temat dotyczący kadry szpitala, mówiąc że jest ona bardzo dobra i nie tylko 
skargi ale i pochwały wpływają do szpitala. 

 
Prezes NCZ Piotr Rogalski w swojej wypowiedzi przypomniał o swoim wystąpieniu 

sprzed dwóch lat jeszcze przed przekształceniem SP ZOZ w spółkę, mówiąc, że wtedy  
w SP ZOZ-ie miał wypracowane pieniądze na tzw. „ciężkie czasy” w kwocie 1 mln. 200 tys. 
zł.. Powiedział, że teraz właśnie przyszły te „ciężkie czasy” i tych pieniędzy by teraz 
potrzebował by najbliższe dwa lata przetrwać i zobaczyć co będzie dalej. Dodał, że 
powiększenie kapitału akcyjnego miałoby nastąpić z pieniędzy wypracowanych w SP ZOZ-ie. 

 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że kiedy Starosta Namysłowski akceptował 

posunięcia Prezesa Rogalskiego m. in. odnośnie zmiany kadry chirurgów nie zwracał się 
wtedy do akcjonariuszy więc przypuszcza, że teraz akcjonariusze odnośnie powiększenia 
kapitału podejmą decyzje o tym aby główny udziałowiec sam sobie poradził. Następnie 
powiedział o tym, że kilkakrotnie zwracał się do Starosty o to by brał pod uwagę zdanie 
akcjonariuszy odnośnie posunięć dot. szpitala, dodając, że przy tworzeniu spółki była 
współpraca wszystkich akcjonariuszy, a skończyła się w momencie kiedy Starosta 
Namysłowski zlekceważył ich wszystkich i uważa, że teraz będzie bardzo trudno to naprawić. 

Radny Ilnicki następnie zwrócił się z pytaniem do Prezesa Rogalskiego o ilość osób 
zatrudnionych w związku z działaniem Stowarzyszenia Opieki Długoterminowej i jakimi 
kwotami dysponuje. 

 
Prezes Rogalski powiedział, że na walnym zgromadzeniu stowarzyszenia zostanie 

przedstawione sprawozdanie dotyczące strony finansowej stowarzyszenia, w którym będą 
zawarte informacje odnośnie zakupów jakie poczyniło stowarzyszenie. Dodał, że  
w Stowarzyszeniu nie ma etatów, ponieważ jest to praca społeczna i działania będą oparte 
przy współudziale Stowarzyszenia Diabetyków, Związku Harcerstwa Polskiego jak również 
starają się nawiązać współpracę z OSP, które pomogą w akcjach kwestatorskich. Powiedział 
również, że sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia zostanie radnym przekazane. 

 
Radny Cholaś Paweł zwrócił się z pytaniem do Prezesa NCZ, zapytał o nadwykonania 

na oddziale pediatrycznym. Czy zostały poczynione jakieś kroki w celu zwiększenia kontraktu 
lub czy może Starosta Namysłowski był w tym celu w Narodowym Funduszu Zdrowia.  

 
Prezes Rogalski powiedział, że od dwóch lat rodzi się coraz mniej ludzi, były 

prowadzone rozmowy dotyczące zwiększenia kontraktu na oddziale pediatrycznym, ale na 
chwile obecną nie ma możliwości zwiększenia żadnego kontraktu. Odbyły się również 
rozmowy z Wojewodą Opolskim, o to by interweniował w temacie opieki nad dzieckiem ale 
nie ma żadnej reakcji w tym temacie. 

 
Starosta Namysłowski powiedział, że temat szpitala jest dla niego tematem 

priorytetowym i chciałby aby tak był postrzegany przez wszystkich. Dodał, że będzie 
rozmawiał ze wszystkimi akcjonariuszami odnośnie partycypowania w kosztach utrzymania 
szpitala i w kwestii podniesienia kapitału akcyjnego, ale zawsze będzie się przeciwstawiał 
próbom działania na szkodę spółki.  

 
Radny Michał Ilnicki odniósł się do wypowiedzi Starosty Namysłowskiego mówiąc, że 

większego destruktora jak Pan Starosta to nie ma. Następnie zwrócił się z pytaniem do 
Starosty, jakie podejmie decyzje, aby szpital nie miał kłopotów finansowych i aby pensje 
wszystkich pracowników szpitala były godne, a nie tylko pensje lekarzy.  
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Starosta Namysłowski Julian Kruszyński powiedział, że na pytanie radnego Ilnickiego 

już odpowiedział. 
 
Radny Andrzej Zielonka zwrócił się z pytaniem do Starosty Namysłowskiego  

o  stanowisko jakie zostało wypracowane na ostatnim Konwencie Starostów odnośnie 
dodatkowego ubezpieczenia związanego z powstaniem komisji przy wojewodzie i jak 
wygląda sytuacja na dziś. Zapytał również Prezesa Rogalskiego czy Namysłowskie Centrum 
Zdrowia otrzymało jakieś dary od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
 

Starosta Namysłowski Julian Kruszyński powiedział, że Konwent Starostów odbył się 
w Opolu z udziałem woj. Opolskiego, Śląskiego i Dolnośląskiego przy współudziale 
Wiceministra Zdrowia i przedstawicieli izby ubezpieczeń, mówiąc, że żadnego szpitala nie 
stać na zapłacenie dodatkowego ubezpieczenia. Następnie Starosta rozwinął temat dotyczący 
przetargu odnośnie dodatkowego ubezpieczenia szpitali, do którego wystartowała tylko Firma 
PZU. Dodał, że na Konwencie Starostów zostało wypracowane stanowisko – protest, które 
zostało przedstawione w Poznaniu na spotkaniu Zarządu Powiatów Polskich i obecnie czeka 
na reakcje strony rządowej i ubezpieczyciela. 

 
Prezes Rogalski powiedział, że kilka lat temu od Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy otrzymali inkubator, ale będą pisać do różnych fundacji o pomoc. 
 
W związku z tym, ze innych pytań nie było Wiceprzewodniczący poprosił o opinię 

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku i Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 
Powiatu. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja przyjęła 
informacje Prezesa NCZ. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, że Komisja przyjęła informacje Prezesa NCZ. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie informacje Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r. oraz 
kontrakt na 2012 rok. Kształtowanie polityki Spółki NCZ w 2012 r.. 

 
Powyższa informacja została przyjęta przy 10 głosach za i 4 głosach wstrzymujących. 

 
Ad 9) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
materiału dotyczącego informacji na temat wspierania sportu i kultury na terenie Powiatu 
Namysłowskiego – załącznik nr 30 do protokołu. 

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

o opinie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższą informację. 
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Wiceprzewodniczący Radu Powiatu poddał pod głosowanie powyższą informacje. 
 
Informacja na temat wspierania sportu i kultury na terenie Powiatu Namysłowskiego 

została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad 10) 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
sprawozdania Starosty Namysłowskiego z działalności Bezpieczeństwa i Porządku  
w 2011 r. – załącznik nr 31 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił  
o opinie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższe sprawozdanie. 

 
Wiceprzewodniczący Radu Powiatu poddał pod głosowanie powyższe sprawozdanie. 

 
Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Bezpieczeństwa i Porządku  

w 2011 r. zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad 11) 
 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytań nie było. 
 
Ad 12) 
 
 Radny Paweł Cholaś powiedział, że na komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Powiatu zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego o możliwość udostępnienia 
protokołów z posiedzeń rady nadzorczej Namysłowskiego Centrum Zdrowia. Pytanie to radny 
skierował również do Mecenasa Pyki Przewodniczącego Rady Nadzorczej NCZ. 
 
 Mecenas Pyka odpowiedział, że przepisy korporacyjne nie dają przyzwolenia na to 
ażeby radny powiatowy miał wgląd do protokołów rady nadzorczej NCZ. Dodał również, że 
akcjonariusze otrzymują protokoły więc pośrednio z takim protokołem można się zapoznać.  
 
 Radny Paweł Cholaś zapytał czy Starosta Namysłowski wiedząc, o fakcie że Prezes 
Piotr Rogalski podczas stosunku pracy pobierał dodatkowe wynagrodzenie za przeprowadzane 
szkolenia wyciągnął z tego jakieś konsekwencje. 
 
 Starosta Namysłowski powiedział, że nie analizował tej sytuacji. 
 

Radny Paweł Cholaś poprosił Starostę aby po przeanalizowaniu powyższej sytuacji 
udzielić mu odpowiedzi na następnej sesji. 

 
Prezes Piotr Rogalski ustosunkował się do zapytania radnego Cholasia i powiedział, że 

działalność ośrodka szkoleniowego jest działalnością poza pracą podstawową, odbył się jeden 
kurs, który prowadził jak również jego pracownicy. Szkolenie zostało przeprowadzone po 
poinformowaniu rady nadzorczej i za jego zgodą co zostało zawarte w umowie. Poprosił 
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również aby wszelkie pytania dotyczące spółki kierować do Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Spółki NCZ. Prezes NCZ poinformował również że w czasie godzin pracy odbyło 
się kilka innych szkoleń m. in. z pierwszej pomocy dla PUP w Namysłowie, co dało 
możliwość pozyskania pieniędzy dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia.  
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że pytanie było skierowane do właściciela spółki bo 
to on powołuje radę nadzorczą, która działa w jego imieniu i poprosił o ścisłe odpowiadanie 
na zadawane pytania. Następnie powrócił do pytań skierowanych do Starosty 
Namysłowskiego zadanych na wcześniejszych sesjach. 

1. Jakie konsekwencje zostały wyciągnięte w stosunku do Prezesa Rogalskiego odnośnie 
wyprowadzenia pieniędzy ze szpitala? 

2. Ile razy pan Starosta był w Opolu, we Wrocławiu czy w Warszawie w celu pozyskania 
środków na szkoły, na szpital i na wszystkie inne instytucje podległe powiatowi?  

 
Następnie radny Ilnicki poruszył temat drogi Głuszyna – Brzezinka, zwrócił się do 

radnych mówiąc, że przekazał im dokumenty m. in. ekspertyzę, protokół i decyzję Wojewody 
Opolskiego dotyczące powodów z jakich wojewoda uchylił powiatowi decyzje dot. budowy 
drogi. Następnie odniósł się do zarzutów jakie Wojewoda Opolski przedstawił powiatowi 
namysłowskiemu, poruszony został temat łuku i rowów na drodze Głuszyna – Brzezinka,  
a tym samym wyjaśnień radnego w tym temacie. Kolejnym tematem jakim poruszył radny 
Ilnicki był temat związany z wszczęciem postępowania w celu unieważnienia rozgraniczenia 
łuku na drodze Głuszyna – Brzezinka przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze na wniosek 
Wojewody Opolskiego i jego służb.  
 
 Do wypowiedzi radnego Michała Ilnickiego swoje uwagi wtrącił Wicestarosta 
Namysłowski Andrzej Spór z czego wywiązała się dyskusja, którą Wiceprzewodniczący Rady 
Sławomir Gradzik przerwał i oddał głos Panu Mecenasowi Pyce. 
 
 Mecenas Helmut Pyka odniósł się ponownie do zapytania radnego Pawła Cholasia 
odnośnie otrzymywania protokołów z posiedzeń rady nadzorczej NCZ. Powiedział, że na 
przełomie lipca/sierpnia ubiegłego roku akcjonariusze, urząd miasta i wójtowie gmin wystąpili 
z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w szpitalu wszystkich umów ze szczególnym 
uwzględnieniem umów dodatkowych zawartych przez dyrektora NCZ, i korzyści z tym 
związanych. W związku z powyższym zostało zwołane posiedzenie rady nadzorczej w którym 
uczestniczył przedstawiciel z rady miasta i wspólnie została przeprowadzona kontrola. 
Protokół z przeprowadzonej kontroli, podpisany przez wszystkich kontrolujących został 
przesłany do akcjonariuszy wnioskujących o przeprowadzenie kontroli. Z kontroli nie 
wynikały żadne nieprawidłowości do miesiąca sierpnia ubiegłego roku, dodając że protokół 
ten może zostać udostępniony lub odczytany na następnej sesji. 
 
 Prezes Piotr Rogalski odniósł się do wypowiedzi Mecenasa, mówiąc, że po tej kontroli 
nie zostały przeprowadzone żadne kursy oprócz kursu dot. pierwszej pomocy 
zorganizowanego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie.  
 
 Starosta Namysłowski odniósł się do kwestii poruszonej przez radnego Michała 
Ilnickiego odnośnie rzekomego wyprowadzenia pieniędzy ze szpitala. Powiedział, że skoro 
pan Ilnicki wie o wyprowadzeniu pieniędzy ze szpitala to prosi aby powiadomił o tym 
odpowiednie organy ścigania. Kolejno odniósł się do tematu drogi Głuszyna – Brzezinka, 
mówiąc, że w materiałach sesyjnych dołączone zostały dokumenty – opinie i pełne 
oświadczenie rzeczoznawcy który wykonywał ekspertyzę. Oświadczenie te głosi, że 
wygłoszone tezy podczas ostatniej sesji przez radnego Michała Ilnickiego są jego  
subiektywnym odbiorem, a droga ta jest źle wykonana, źle wykonany jest zakręt, który nie 
poprawia bezpieczeństwa a wręcz przeciwnie bardzo pogarsza warunki bezpieczeństwa na 
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drodze. Starosta poruszył również temat kosztów związanych z naprawą prac drogowych jakie 
zostały wykonane na drodze Głuszyna – Brzezinka. Następnie Starosta odniósł się do 
kolejnego pytania jakie zadał radny Ilnicki mówiąc, że ani razu nie był w Warszawie, Opolu 
czy we Wrocławiu w celu pozyskania środków, ponieważ nie było takiej potrzeby, ale ilekroć 
zajdzie taka potrzeba to na pewno się tam uda. Starosta odniósł się również do sprawy 
geodety, któremu odebrane zostały uprawnienia geodezyjne, mówiąc, że to Główny Geodeta 
Kraju stwierdził rażące błędy merytoryczne w jego pracy, a jemu jako Staroście nie wypada  
o tym dyskutować.  
 
 Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór powiedział, że nie prawdą jest, że 
rzeczoznawca stwierdził, że wszystko jest dobrze w związku z drogą Głuszyna – Brzezinka. 
Następnie odniósł się do tematu rzeczoznawcy, który wykonywał ekspertyzę, mówiąc, że był 
on oburzony wypowiedzią Pana Ilnickiego na poprzedniej sesji w sprawie w/w drogi. Dodał 
również, że nie prawdą jest, że droga została wybudowana na działkach należących do 
powiatu bo tak nie jest. Później Wicestarosta przedstawił mapę z drogą Głuszyna – Brzezinka  
i przebiegiem drogi przed remontem i po remoncie, odnosząc się do bezpieczeństwa na tej 
drodze przed i po remoncie, jak również do skarg jakie wpływają w związku z remontem 
drogi.Wicestarosta poruszył temat rowów, drzew przy drodze Głuszyna – Brzezinka jak 
również rozgraniczenia za miejscowością Brzezinka.  
 
 Radny Michał Ilnicki przytoczył opinię rzeczoznawcy w którym odnosi się on do 
remontowanego odcinka drogi Głuszyna – Brzezinka i stwierdza, że droga ta nie wykracza 
poza pas drogi wskazany w projekcie. Pan Ilnicki dodał, że jest to jednoznaczne z faktem że 
droga została wybudowana na działkach powiatu, następnie poruszył temat rowów chłonnych 
znajdujących się przy drodze Głuszyna – Brzezinka. Radny powiedział również, że Wójt 
Gminy Dziadowa Kłoda planuje dobudować odcinek drogi od miejscowości Brzezinka gdzie 
kończy się droga powiatowa w kierunku Dziadowej Kłody i w tym temacie odbyły się 
również spotkania. Kolejnym tematem jaki poruszył Pan Ilnicki był temat dotyczący 
rzekomego wyprowadzenia pieniędzy przez Prezesa Rogalskiego ze Szpitala. Powiedział, że 
właściciel firmy, z którym rzekomo podpisano umowę, sam o tym nie wiedział i w związku  
z tym złożył doniesienie do organów ścigania.  
 
 Prezes NCZ Piotr Rogalski ustosunkował się do wypowiedzi radnego Ilnickiego 
mówiąc, że kwota w wysokości 1 700 zł. została wyprowadzona z firmy i od 9 miesięcy ta 
sprawa zajmuje się prokuratura. W tej sprawie zostało udowodnione to, że pewna pani za 
męża podpisała umowę za co już została ukarana przez Sąd. Dodał, że potwierdzenie 
wykonania prac odnośnie powyższej kwoty i umowy z  nią związanej nie potwierdził on tylko 
jego zastępca. 
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że jest zdziwiony odpowiedzią Prezesa Rogalskiego  
i wyraził swoje zdziwienie na fakt, że kto inny podpisał umowę, a kto inny ją realizował.  
 

Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Gradzik ogłosił 10 minut przerwy.  
 

Po przerwie. Stan radnych 12. 
 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Ilnickiego,  
odniósł się do zimowego utrzymania dróg w latach 2009/2010. Zwrócił się z pytaniem do 
radnego Ilnickiego: z kim i kto zawarł umowę na zimowe utrzymanie dróg, a kto faktycznie ją 
realizował.  

 
Radny Andrzej Szrom dołączył na obrady sesji. Stan radnych 13 
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Radny Michał Ilnicki odpowiedział, że umowa została podpisana z Firmą „Budim 2”,  
natomiast Firma „Budim 2” zawarła umowę z Firmą „Słowik”, dodając, że Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na podwykonawcę dla Firmy „Budim 2”. 
 

Radny Cezary Zając ponownie poruszył temat dotyczący projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
„Opolszczyzna”. Zwrócił się z prośbą do radnych o ponowne zastanowienie się nad 
powyższym projektem uchwały, mówiąc że przystąpienie do stowarzyszenia daje szanse 
powiatowi na rozwój. 

 
Wobec powyższego radny Krzysztof Szyndlarewicz zgłosił wniosek formalny aby 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” wprowadzić ponownie do porządku obrad. 

 
W związku z powyższym radni podjęli dyskusję dotyczącą przystąpienia Powiatu 

Namysłowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, analizując 
wszystkie „za” i „przeciw” przystąpienia powiatu do Stowarzyszenia.  

 
Podczas dyskusji radny Michał Ilnicki opuścił obrady sesji. Stan radnych 12. 
 
 Po zakończonej dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik 
poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez radnego Krzysztofa 
Szyndlarewicza dotyczący ponownego wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Rybacka „Opolszczyzna”. 
 
 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” został wprowadzony do porządku obrad 7 głosami 
„za”, 1 przeciwnym i 4 wstrzymującymi. 
 
Porządek obrad po zmianach wyglądał następująco: 
 

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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” dla powiatu 
namysłowskiego, 

b) przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie 
powiatu namysłowskiego, 

c) zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie oraz 
uchwalenia jego jednolitego tekstu, 

d) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Namysłowski – Powiatowy 
Urząd Pracy w Namysłowie w charakterze partnera do realizacji projektu  
„PO Klucz do biznesu 2!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku, 
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f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Powiatu, 

g) zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich  
i Ochrony Środowiska, 

h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, 
i) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r., 
j) udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerczów, 
k) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i rozchodów w 2012 r., 
l) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 r., 

7. Informacja dot. termomodernizacji placówki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Namysłowie. 

8. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowego 
Funduszu Zdrowia za 2011 r. oraz kontrakt na 2012 rok. Kształtowanie polityki Spółki 
NCZ w 2012 r., 

9. Informacja na temat wspierania sportu i kultury na terenie Powiatu Namysłowskiego, 
10. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Bezpieczeństwa i Porządku  

w 2011 r., 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i sprawy różne – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu 

Namysłowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”. 
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
14. Zakończenie sesji. 

 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały w sprawie  
przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
„Opolszczyzna” – załącznik nr 4 do protokołu i poddał ją pod głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” została podjęta 7 głosami „za” i 5 głosami 
wstrzymującymi i nadano jej numer XV/135/2012 – załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 Radny Paweł Cholaś zwrócił się z pytaniem do Starosty o to jak zostaje wykonywany 
wyrok Sądu wobec Pani Aliny Białas, zapytał czy pani Białas spełniła jego oczekiwania i czy 
wykonała zadanie jej powierzone.  
 
 Starosta Namysłowski powiedział, że Pani Alina Białas została przywrócona na 
stanowisko Sekretarza Powiatu, jednakże Statut Powiatu Namysłowskiego ani ustawa  
o samorządzie powiatowym nie przewiduje sytuacji w której powiat miałby zatrudniać dwóch 
sekretarzy, jak również w budżecie powiatu na 2012 r. nie zostały zaplanowane środki na 
podwójne finansowanie tego stanowiska. Dodał, że musiał wybrać sekretarza, z którym 
chciałby pracować i do którego ma zaufanie, a po przeanalizowaniu kilku zdarzeń, które 
bezpośrednio dotyczyły osoby Pana M. J. jak również byłego dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy wybrał Pana Andrzeja Gosławskiego. Powiedział, że wypowiedzenie jakie otrzymała 
Pani Alina Białas zawierało cztery strony uzasadnienia i nie chce na forum o tym mówić, 
ponieważ jest to sprawa pomiędzy nim a Panią Aliną Białas. Na koniec Starosta powiedział, 
że świadectwo jakie otrzyma Pani Białas w pełni pozwoli jej na startowanie w każdym 
konkursie, dodając, że obowiązuje ją trzymiesięczny okres wypowiedzenia. 
 
Ad 13) 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że w obieg były 
puszczone informacje Przewodniczącego Rady Powiatu, a następnie zapytał czy są pytania do 
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sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Rolniczych  
w Namysłowie w dniu 15.12.2012 r. – załącznik nr 33 do protokołu. 
 
 Pytań  nie było. Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte. 
 

*  *  * 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Namysłowskiego za rok 2011 – załącznik 
nr 34 do protokołu. 

 
Pytań  nie było. Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte. 
 

*  *  * 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w powiecie namysłowskim za 2011 rok – załącznik nr 35 do protokołu. 
 

Pytań  nie było. Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte. 
 

*  *  * 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poinformował, że następna 
sesja Rady Powiatu Namysłowskiego odbędzie się dnia 29 lutego 2012 r.  
 
Ad 14. 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zamknął  
XV posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 

 
 
XV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1554. 
 

 
 
   Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  
 
                Sławomir Gradzik 
 
                 Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                                                                                                  Roman Półrolniczak 
 
 
 
 

 

Protokolant: Monika Duraj………….. 


