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PROTOKÓŁ NR XX/2012 
Z XX SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 27 CZERWCA 2012 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XX 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  
w Namysłowie, 

b) zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 

c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku, 
d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 

roku. 
7. Informacja o funkcjonowaniu oświaty oraz realizacji projektów unijnych w roku 

szkolnym 2011/2012. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Wnioski i sprawy różne. 
10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
11. Zakończenie sesji. 

 
 
Ad 1) 
 

Otwarcia XX 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, Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia Piotra Rogalskiego, Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Kamiennej Renatę Żywinę, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
Iwonę Kamińską, Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, Sekretarza Powiatu Andrzeja 
Gosławskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 
Krzysztofa Gacka oraz Państwo 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: 16 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 Roman Półrolniczak powiedział, że proponuje, aby do 
porządku obrad wprowadzić punk dotyczący wręczenia dla Pana K. P. wyróżnienia  
w konkursie Agroliga 2012 na najlepsze Gospodarstwo Rolne w Województwie Opolskim, 
jako punkt 3. Ponadto w bloku uchwał wprowadza się dodatkową uchwałę dotyczącą 
zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2011 rok, jako 6e, 
natomiast w uchwale oznaczonej, jako 6d w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą 
planu dochodów i wydatków w 2012 roku nastąpi zmiana w treści. 

 
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 i po zmianach wyglądał następująco: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Wręczenie dla Pana K. P. wyróżnienia w konkursie Agroliga 2012 na najlepsze 

Gospodarstwo Rolne w Województwie Opolskim. 
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 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  
w Namysłowie, 

b) zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 

c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku, 
d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 

roku, 
e) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2011 

rok. 
8. Informacja o funkcjonowaniu oświaty oraz realizacji projektów unijnych w roku 

szkolnym 2011/2012. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
10. Wnioski i sprawy różne. 
11. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
12. Zakończenie sesji. 

 
Ad 3) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Państwo P. o powstanie 
a Starostę Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego o wręczenie wyróżnienia w konkursie 
Agroliga 2012 na najlepsze Gospodarstwo Rolne w Województwie Opolskim. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński wręczył Państwu P. wyróżnienie, a następnie 
w imieniu całego Zarządu Powiatu, kolegów radnych jak również pracowników Starostwa 
złożył gratulacje z tytułu wyróżnienia, a następnie odczytał list gratulacyjny.  
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 Pan K. P. powiedział, że jest to już trzecie wyróżnienie w konkursie Agroliga,  
a następnie podziękował za możliwość bycia na sesji Rady Powiatu Namysłowskiego i za to, 
że ich starania zostały docenione przez władze powiatu. 
 
Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XIX sesji 
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 maja 2012 r. 

 
 Protokół z XIX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad 5) 
 

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 dotyczącym 
interpelacji i zapytań radnych. 

Informacja z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami stanowi załącznik nr 3 
do protokołu 
 
Ad 6) 
 
 Pytań do informacji z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami nie było. 
 
Ad 7a) 
 
 Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak powiedział, że projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  
w Namysłowie był omawiany na komisjach, a następnie zapytał czy są pytania. Projekt 
powyższej uchwały wraz z wnioskiem do Rady Powiatu o podjęcie powyższej uchwały 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 W związku z tym, ze pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczących wszystkich Komisji stałych o opinię.  
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Andrzej Zielonka powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom, powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie została podjęta jednogłośnie. Nadano jej numer XX/174/2012  
i stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu. 
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Ad 7b) 
 
 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 6 do protokołu. 
 

W związku z tym, ze pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy 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 
XX/175/2012 – załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad 7c) 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku – załącznik nr 8 
do protokołu. 
  

W związku z tym, ze pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  

w 2012 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XX/176/2012 – załącznik nr 9 
do protokołu. 

 
Ad 7d) 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku  
i przypomniał, że w powyższym projekcie uchwały były zmiany w treści. Powyższy projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
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Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2012 została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XX/177/2012 – 
załącznik nr 11 do protokołu.  

 
Ad 7e) 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2011 rok – 
załącznik nr 12 do protokołu. 
  

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

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 

Namysłowskiego za 2011 rok została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XX/178/2012 
– załącznik nr 13 do protokołu.  
 
Ad 8) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego powiedział, że informacja  
o funkcjonowaniu oświaty oraz realizacji projektów unijnych w roku szkolnym 
2011/2012 była omawiana na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku, następnie zapytał czy są pytania do powyższego 
materiału. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 W związku z tym, ze pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 
 
 Powyższa informacja została przyjęta przez radnych. 
 
Ad 9) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego odczytał odpowiedz na interpelację 
radnego Michała Ilnickiego z dnia 23 maja br. dot. nieprawidłowości w NCZ. 
 
Ad 10) 
 
 Radny Michał Ilnicki odniósł się do odpowiedzi na interpelacje, jaką odczytał 
Przewodniczący Rady Powiatu, mówiąc, że już więcej nie będzie zadawał pytań, ponieważ 
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odpowiedzi Starosty Namysłowskiego są niezgodne z rzeczywistością. Powiedział, że 
Starosta nie mając żadnych dowodów na popełnienie przestępstwa, doprowadził do tego, że 
Pan Z. J. zwolnił się z pracy. Dodał, że w stosunku do swoich kolegów postępowanie Starosty 
jest zupełnie inne.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu odczytał wniosek o odwołanie Starosty Powiatu 
Namysłowskiego, który wpłynął do niego w trakcie trwania sesji. Wniosek ten stanowi 
załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 Starosta Namysłowski odniósł się do powyższego wniosku, mówiąc, że radni 
otrzymają na piśmie odpowiedź na stawiane mu zarzuty, które od początku kadencji są mu 
przypisywane, a ponadto, otrzymają obszerny raport dotyczący stanu Namysłowskiego 
Centrum Zdrowia. Następnie Starosta odniósł się do szpitala, mówiąc, że nieprawdą jest, że 
szpital jest zadłużony, lecz faktem jest, że wygenerował straty, o których była już mowa. 
Nieprawdą jest również to, że nie chce podejmować tematu szpitala z pozostałymi 
akcjonariuszami, ponieważ te próby były wielokrotnie czynione. Starosta dodał również, że 
korzysta z prawa akcjonariusza większościowego i na walnych zgromadzeniach postępuje 
zgodnie z kodeksem handlowym. Na zakończenie powiedział, że, zarzuty mu stawiane we 
wniosku o odwołanie zawierają wiele nieprawdziwych faktów i są zarzutami, które nie mają 
żadnego uzasadnienia. 
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że to, co jest napisane we wniosku o odwołanie 
Starosty Namysłowskiego to szczera prawda. 
 
 Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Piotr Rogalski odniósł się do ostatniego 
walnego zgromadzenia, mówiąc, że nie udało się przegłosować powiększenia kapitału 
akcyjnego spółki, który jest bezwzględnie potrzebny, by zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie szpitala. Dodał, że na „walnym” Burmistrz Namysłowa wraz z Wójtami byli 
przeciwni temu, aby Starostwo Powiatowe zwiększyło kapitał spółki, a tym samym wyłożyło 
pieniądze na szpital. Powiedział, że sytuacja w Szpitalu może się pogarszać i na chwilę 
obecną występuje niewielkie zadłużenie ok. 330 tys. zł.. Następnie Pan Piotr Rogalski odniósł 
się do własnej osoby mówiąc, że nie chciałby, aby jego osoba była przeszkodą, w 
dofinansowaniu szpitala, dodając, że szpital jest na bardzo dobrym poziomie merytorycznym, 
jest dobry organizacyjnie i coraz lepszy sprzętowo i lokalowo. Dodał, że sam zaproponował 
Staroście Namysłowskiemu, aby zacząć negocjacje z Gminą Namysłów w celu przejęcia 
szpitala, którą nadal podtrzymuje. Powiedział, że zamiast odwoływać Starostę 
Namysłowskiego, warto zastanowić się nad procesem odejścia jego osoby ze szpitala. Dodał, 
że nadchodzi bardzo trudny i ciężki okres dla szpitalnictwa i jeżeli nie będzie pomocy 
finansowej, szpital nie przetrwa, a nie chce, aby stało się to z powodu jego osoby.  
 
Ad 11) 
 
 Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Andrzej Zielonka powiedział, że w miesiącu września planowana jest Komisja wyjazdowa do 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 
 

*  *  * 
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Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z pismem Polskiego Związku 
Wędkarskiego, Okręg Opole, Koło GOBIO Namysłów odnośnie odwołania z funkcji 
Komendanta SSR Powiatu Namysłowskiego Pana G. J.. Pismo to stanowi załącznik nr 16 do 
protokołu. 

 
*  *  * 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z pismem Dyrektora Departamentu 

Ochrony Zabytków Pana Jacka Dąbrowskiego informujące o udzieleniu Parafii Rzymsko – 
Katolickiej pw. ś13.. Ap. Piotra i Pawła w Namysłowie dotacji w wysokości 100.000,00 zł.. 
Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych ze skargą, która wpłynęła do 
Starostwa powiatowego w dniu 25 czerwca na firmę ZHU „S. – I. S.”  
w K.. Skarga stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad 12) 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XX posiedzenie 
Rady Powiatu Namysłowskiego życząc wszystkim zdrowego i spokojnego wypoczynku 
wakacyjnego. 

 
 
XX sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1446. 
 

 
 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu 

     
          Roman Półrolniczak 
 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                        Roman Półrolniczak 
 
 

 

 

 

Protokolant: Monika Duraj………….. 

 


