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PROTOKÓŁ NR XXIX/2013 
Z XXIX SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 29 MAJA 2013 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XXIX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1304. 
 
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 2012 rok – absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podjęcie 

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

finansowego za 2012 rok, 
b) absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu  

za rok 2012. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) sprawie uchwalenia statutu Domu Dziecka w Namysłowie, 
b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 r., 
c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 r., 
d) zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012 z dnia  

31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013. 

8. Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie 
namysłowskim za 2012 rok. 

9. Informacja z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie 
za 2012 rok. 

10. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i sprawy różne. 
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
14. Zakończenie sesji. 

 
Ad 1) 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przywitał radnych, Starostę 
Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego Andrzeja Spóra, 
zaproszonych gości, osoby zasiadające na Sali, panią nadkomisarz Marzenę Sypko oraz 
Komendanta Powiatowego Policji Arkadiusza Biedę. 
 

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.  

Przewodniczący Rady powiedział, że nadk. Marzena Sypko zajęła I miejsce  
w Turnieju Dyżurnych Jednostek Policji Województwa Opolskiego. Następnie Starosta 
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Namysłowski Julian Kruszyński złożył podziękowania, odczytał list gratulacyjny i wręczył 
pani nadkomisarz kwiaty. 

 
Komendant Powiatowy Arkadiusz Bieda dodał, że osiągnięcie nadk. Marzeny Sypko, 

jak i inne sukcesy policjantów z Namysłowa kreują wizerunek powiatu jako powiatu 
bezpiecznego.  
 
Ad 2) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić 
projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska, oznaczonej jako p.7e. Zaproponował także, żeby  
w porządku obrad wprowadzić zmiany polegające na zmianie w treści uchwały oznaczonej 
jako 7b. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad wraz z proponowanymi 
zmianami dotyczącymi uchwał, a następnie poddał go pod głosowanie. 
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad 3) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXVIII 
sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.  
 

Protokół z XXVIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty 15 głosami 
„za” oraz 2 głosami „wstrzymującymi”. 
 
Ad 4) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do informacji Starosty z działalności 
Zarządu w okresie między sesjami. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. 
 
 Pytań nie było. 
 
Ad 5) 
 
 Radny Sławomir  Hinborch odniósł się do odpowiedzi, na swoją interpretację 
dotyczącą zatrudnienia p. Cholasia, a następnie  ją odczytał wraz ze swoimi uwagami.  
 Dodatkowo zapytał o dwie inwestycje, z czego jedna dotyczyła wykonania pracowni 
biologiczno – chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym, natomiast druga remontu 
nawierzchni boiska przy Zespole Szkół Rolniczych. Na koniec zwrócił się do Starosty 
Namysłowskiego z pytaniem czy pojawiły się jakieś programy rządowe, które umożliwiłyby 
budowę boiska lekkoatletycznego przy I Liceum Ogólnokształcącym. 
 
 Radny Ilnicki zapytał Starostę Namysłowskiego czy Burmistrz Namysłowa na 
ostatniej Radzie Nadzorczej NCZ powtórzył propozycję dotyczącą finansowania 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia pod warunkiem, że Gmina Namysłów i Powiat 
Namysłowski będą miały równe udziały w spółce i aby ogłosić konkurs na menadżera 
szpitala. Następnie zapytał jakie jest stanowisko Starosty w tej sprawie. 
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 Radny Sławomir Gradzik odczytał swoją interpelację złożoną dnia 6 marca br., która 
dotyczyła zatrudnienia dwóch Sekretarzy, korzystania z usług zewnętrznych kancelarii 
prawniczych oraz poniesionych kosztów związanych ze sprawami sądowymi. Następnie 
odczytał odpowiedź Starosty Namysłowskiego na jego interpelację mówiąc, że jest ona 
lekceważąca dla niego oraz jego wyborców, gdyż nie zawiera konkretnych informacji, na 
których mu zależało. Na koniec odczytał pismo, w którym wyjaśnia, że odmowa udzielenia 
odpowiedzi na interpelację jest bezpodstawna, gdyż pytania w niej zawarte mieszczą się  
w pojęciu informacji publicznej, dlatego też ponownie wnosi o udzielenie odpowiedzi. Pismo 
w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.   
 

Dyskusja radnych dotycząca powyższego tematu.  
 
Ad 6a) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak powiedział, że sprawozdanie 
roczne z wykonania budżetu za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia powiatu – 
załącznik nr 5 do protokołu oraz sprawozdanie finansowe – załącznik nr 6 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 2012 r.  
 

Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka przedstawiła Uchwałę nr 167/2013 z dnia  
26 kwietnia 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok, mówiąc, że powyższa opinia jest 
pozytywna - załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poprosił o opinię Przewodniczących 
Komisji stałych nt. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 
finansowego za 2012 rok. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 

Środowiska Piotr Karleszko powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

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

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że pracownicy Starostwa Powiatowego uczciwie 

pracowali w roku ubiegłym i zasługują na to, aby głosować za przyjęciem wykonania budżetu 
za 2012 r. jednakże radni opozycyjni nie mogą udzielić absolutorium dla Zarządu Powiatu. 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 
finansowego za 2012 rok- załącznik nr 8  do protokołu i poddał go pod głosowanie. 
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Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok została podjęta 9 głosami „za” i 8 głosami 
wstrzymującymi. Nadano jej numer XXIX/246/2013 i stanowi ona załącznik nr 9 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 2012 rok wraz z załącznikami. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bezwerchny odczytał uchwałę  
nr 27/3/2013 Komisji Rewizyjnej Powiatu Namysłowskiego z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie 
opinii o wykonaniu budżetu powiatu za 2012 rok i wniosku o nieudzielanie absolutorium 
Zarządowi Powiatu Namysłowskiego wraz z załącznikami – załącznik nr 10 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Tadeusza Bezwerchnego o odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium za 2012 r.  

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bezwerchny odczytał Uchwałę  

nr 207/2013 z dnia 27 maja 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2012 r., 
mówiąc, że Skład Orzekający negatywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej  
o nieudzielanie absolutorium  – załącznik nr 11 do protokołu.  

 
Radny Michał Ilnicki odczytał fragment powyższej opinii dotyczący niepełnych  

i nieścisłych odpowiedzi na zadawane pytania podczas obrad Komisji Rewizyjnej. Nawiązał 
do sprawy pana Bodziocha, który, jak powiedział Radny, został oszukany ponieważ dostał w 
dzierżawę 30 ha na okres 3 lat, a nie na 6 lat, tak jak było ustalone przez poprzedni Zarząd 
Powiatu. Wspomniał o ekspertyzie rzeczoznawcy drogi Głuszyna – Brzezinka, o oszustwach 
finansowych w NCZ oraz o sprawie poprzedniego dyrektora Urzędu Pracy pana Juzaka. 
Powiedział, także że niepotrzebne były wydatki związane z inwestycją, którą dokonał pan 
Kędra przy ul. Staromiejskiej w Namysłowie. Radny Ilnicki powiedział, że na Komisji 
członkowie nie otrzymali konkretnej odpowiedzi odnośnie zatrudnienia w Starostwie 
Powiatowym dwóch sekretarzy jak również odpowiedzi na pytania zadane przez radnego 
Gradzika w jego interpelacji.  

 
Wicestarosta powiedział, że fragment przytoczony przez radnego był wyrwany  

z kontekstu i nie oddaje dokładnego znaczenia i w związku z tym odczytał jego dalszą część. 
 
Radny Piotr Lechowicz podzielił się kilkoma refleksjami z Komisji Rewizyjnej 

mówiąc, że posiedzenie trwało 10 minut, a odpowiedzi Starosty na pytania zadane przez 
radnego Michała Ilnickiego były lakoniczne, po czym stanowisko Rady zostało poddane pod 
głosowanie bez żadnego uzasadnienia i Komisja została zakończona. Powiedział, że Komisja 
głosowała „za udzieleniem absolutorium”, a winno być głosowane stanowisko Komisji 
dotyczące nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Namysłowskiego zgodne z opinią 
Komisji Rewizyjnej. 
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Radny Michał Ilnicki nawiązując do wypowiedzi radnego Piotra Lechowicza 
powiedział, że na Komisji padła propozycja przerwania obrad w celu dostarczenia przez 
Starostę pisemnej odpowiedzi na zadane pytania. 

 
Starosta Namysłowski Julian Kruszyński odniósł się do wypowiedzi radnego Michała 

Ilnickiego odnośnie pana Bodziocha mówiąc, że z panem Bodziochem zostało zawarte 
porozumienie obustronne dotyczące warunków dalszej dzierżawy. Następnie odniósł się do 
przebiegu Komisji Rewizyjnej, na której wypracowano stanowisko Komisji dot. wykonania 
budżetu za 2012 rok, mówiąc, że radny Michał Ilnicki poprosił o 2 tygodniową przerwę  
w celu przygotowania przez Starostę pełnej informacji na zadane mu pytania, gdy była 
możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane mu pytania w ciągu godziny, na co nie było 
zgody. W związku z powyższym Starosta Namysłowski na Komisji przedstawił informacje 
pozyskaną w ciągu kilku minut od pracowników Starostwa i faktycznie te informacje były 
nieścisłe. Następnie Starosta Namysłowski przedstawił dokładne zobowiązania i koszty jakie 
poniósł Powiat w związku ze sprawą pana Jabłońskiego, pani Białas, pana Kędry oraz koszty 
ekspertyzy drogi Głuszyna – Brzezinka jak również wydatki związane z nawiązaniem 
współpracy z zewnętrzną kancelarią prawną. Starosta odniósł się także do sprawy pana Juzaka 
przybliżając jej szczegóły. 

 
Starosta Namysłowski poinformował, że prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa 

dotyczącego zatrudnienia radnego Cholasia z powodu braku dowodów popełnienia 
przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień w związku z zatrudnieniem na 
stanowisku członka Zarządu Powiatu radnego Pawła Cholasia. Następnie poinformował, że 
sprawa sądowa pani Aliny Białas została zakończona prawomocnym wyrokiem sądu 
korzystnym dla Powiatu Namysłowskiego, po czym odczytał część uzasadnienia wyroku. 

 
Sławomir Hinborch powiedział, że nie otrzymał postanowienia prokuratury  

dot. odmowy wszczęcia śledztwa, w związku z czym nie było możliwości odwołania się od 
decyzji prokuratora.  

 
Radny Michał Ilnicki odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi Starosty 

Namysłowskiego mówiąc, że rozmawiał z panem Bodziochem, który stwierdził, że zgodził 
się na dzierżawę na okres 3 lat, gdyż odniósł wrażenie, że jeśli się na to nie zgodzi to nie 
otrzyma jej wcale. Odniósł się też do swojej propozycji dwutygodniowej przerwy w obradach 
Komisji Rewizyjnej, jednak równie dobrze mogłyby to być 2-3 dni, podczas których Starosta 
Namysłowski w sposób merytoryczny udzieliłby odpowiedzi na zadane pytania. 
Skomentował także sprawę pana Juzaka oraz zatrudnienia w Starostwie Powiatowym radnego 
Pawła Cholasia.  

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak zamknął dyskusję, a następnie zapytał kto 

jest za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 
2012 rok.  

 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że Komisja Rewizyjna przedstawiła Radzie Powiatu 

wniosek o nieudzielanie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu 
powiatu za 2012 rok i uważa, że ten wniosek powinien zostać poddany pod głosowanie. 

 
Radny Piotr Lechowicz zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego Helmuta Pyki o to 

jak powinna przebiegać procedura, czy głosowaniu powinien być poddany wniosek Komisji 
Rewizyjnej czy wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
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Mecenas powiedział, że zdaniem sądu projekt uchwały w sprawie absolutorium dla 
Zarządu Powiatu powinien być pozytywny, czyli należy głosować za udzieleniem 
absolutorium.  

 
Radny Ilnicki powiedział, że w związku z niepewnościami co do głosowania 

wnioskuje o tydzień przerwy w obradach sesji.  
 
Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór złożył wniosek o kontynuowanie sesji.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poddał pod głosowanie wniosek 

radnego Ilnickiego o tygodniową przerwę w obradach sesji.  
 
Wniosek o tygodniową przerwę w obradach sesji Rady Powiatu został odrzucony  

8 głosami „za” i 9 głosami „przeciwnymi”.  
 
Radny Piotr Lechowicz zaproponował 5 minutową przerwę w celu zapoznania się 

Komisji Rewizyjnej z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. wniosku Komisji 
Rewizyjnej.  

 
Mecenas wyjaśniając powiedział, że każdego roku projekt uchwały dot. absolutorium 

ma taką samą formę jak w tym roku. 
 
Dyskusja na temat formy głosowania. 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak zapytał kto jest za udzieleniem 

absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2012 rok. 
 
„Za” udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 

2012 rok było 9 radnych, a 8 radnych „wstrzymało się”. 
 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak odczytał i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Namysłowskiego za 2012 rok – 
załącznik nr 12 do protokołu.  

 
Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania 

budżetu powiatu za rok 2012 została podjęta 9 głosami za i 8 głosami przeciwnymi. 
Nadano jej numer XXIX/247/2013, stanowi ona załącznik nr 13 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 podziękował radnym za poparcie, również 

złożył gratulacje Zarządowi Powiatu uzyskania absolutorium, pani Skarbnik i całemu 
wydziałowi finansowemu jak również wszystkim pracownikom Starostwa. Dodał też, że nie 
ugnie się zgubnym wpływom radnym opozycyjnym. 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak ogłosił 10 minut przerwy. 
  
Po przerwie. Stan radnych 17. 
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Ad 7a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia statutu Domu Dziecka w Namysłowie – załącznik nr 14 do 
protokołu. 
 

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

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

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Domu Dziecka w Namysłowie została 
podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIX/248/2013 – załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Ad 7b) 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do projektu uchwały  
w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 r.  
i przypomniał, że w powyższym projekcie uchwały były zmiany w treści. Powyższy projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 16  do protokołu. 

 
W związku z tym, że 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 budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2013 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIX/249/2013 – 
załącznik nr 17 do protokołu.  
 
Ad 7c) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do projektu uchwały  
w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 r. – 
załącznik nr 18 do protokołu. 
 

W związku z tym, że 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 
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Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 
głosowanie. 

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

w 2013 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIX/250/2013 – załącznik  
nr 19 do protokołu. 
 
Ad 7d) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do projektu uchwały  
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012 z dnia  
31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013. – załącznik nr 20 do 
protokołu. 
 

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

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

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego  

nr XXII/193/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013 została 
podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIX/251/2013 – załącznik nr 21  do protokołu. 
 
Ad 7e) 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
powołania przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska  – załącznik nr 22 do protokołu i poprosił o wskazanie kandydata. 

 
Radny Cezary Zając zgłosił kandydaturę radnego Pawła Cholasia. Radny Cholaś 

wyraził zgodę. 
 
Radny Michał Ilnicki zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Szyndlarewicza.  Radny 

Szyndlarewicz powiedział, że nie może wyrazić zgody, gdyż Statut Powiatu Namysłowskiego 
reguluje, że może przewodniczyć tylko jednej komisji. 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak odczytał i poddał powyższy projekt 

uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Ochrony Środowiska została podjęta 10 głosami „za” i 7 głosami 
„wstrzymującymi” i nadano jej numer XXIX/251/2013 – załącznik nr 23 do protokołu. 
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Ad 8) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do 
informacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim 
za 2012 rok – załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Wiceprzewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska o opinię.  
 
 Wiceprzewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska powiedział, 
że opinia Komisji jest pozytywna. 
 

Rada Powiatu przyjęła powyższą informację. 
 
Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do 
informacji z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie za 
2012 rok – załącznik nr 25 do protokołu. 
 

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

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

 
Rada Powiatu przyjęła powyższą informację. 

 
Ad 10) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do oceny 
stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 26 do protokołu.  
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Wiceprzewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska oraz 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku o opinie. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Piotr 

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

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

 
Rada Powiatu przyjęła powyższy materiał. 
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Ad 11) 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński zapytał radnego Sławomira Gradzika o to 
czy informacje, jakie zostały udzielone na sesji odnośnie jego interpelacji wystarczą, czy chce 
otrzymać odpowiedź na piśmie. 
 
 Radny Sławomir Gradzik powiedział, że chce otrzymać odpowiedź na piśmie.  
  
 Starosta Namysłowski odpowiadając na pytanie postawione przez radnego Michała 
Ilnickiego powiedział, że na Radzie Nadzorczej Namysłowskiego Centrum Zdrowia 
Burmistrz Namysłowa nie złożył żadnej propozycji odnośnie udziałów i akcji szpitala, jak 
również nie odniósł się do konkursu na menadżera NCZ.  
 
 Wicestarosta Namysłowski w odpowiedzi na pytanie radnego Hinborcha 
poinformował, że jest przygotowany przetarg na remont nawierzchni boiska przy Zespole 
Szkół Rolniczych, natomiast jeśli chodzi o klasopracownię biologiczno – chemiczną  
w I Liceum Ogólnokształcącym są zbierane pieniądze, a do tej pory nie została jeszcze 
sfinalizowana sprzedaż lokali przy szkole, za które miała zostać wykonana powyższa 
inwestycja.  
 
 Radny Hinborch zapytał czy nie pojawiły się projekty rządowe umożliwiające  
wykonanie boiska lekkoatletycznego przy I Liceum Ogólnokształcącym. 
 
 Wicestarosta Namysłowski powiedział, że jest program, który umożliwia niewielkie 
dofinansowanie w wysokości 33%  boiskom szczególnie przy szkołach wiejskich.  
 
Ad 12) 
 
 Radny Sławomir Hinborch nawiązał do swojej interpelacji dotyczącej utworzenia  
w Starostwie Powiatowym stanowiska etatowego członka zarządu i zapytał czy może 
spodziewać się odpowiedzi co do jego wątpliwości związanych z tą interpelacją.  
  
 Starosta Namysłowski powiedział, że wyjaśnienie co do interpelacji radnego 
Hinborcha jest zawarte w postanowieniu prokuratury, które radni na pewno otrzymają.  
 
 Radny Michał Ilnicki odniósł się do poprzedniej wypowiedzi Starosty 
Namysłowskiego dotyczącej pracy radnych opozycyjnych mówiąc, że gdy obecny starosta 
obejmował urząd to on przekazał mu dwie kartki zapisane propozycjami inwestycji jakie 
należy wykonać w Powiecie, więc nie jest prawdą, że opozycja nie wnosiła żadnych 
pozytywnych wniosków i że zawsze popierała koalicję rządzącą jeśli proponowała pomysły 
dobre dla mieszkańców. Powiedział, że opozycja jest po to, aby pilnowała to co robi władza 
rządząca, żeby nie popełniała błędów.  
 
 Starosta Namysłowski odpowiadając radnemu Ilnickiemu powiedział, że robi 
wszystko co może aby dobrze służyć mieszkańcom i poprawiać ich byt w miarę możliwości 
finansowych, które są dość ograniczone.  
 
 Radny Ilnicki zapytał Starosty kiedy wybierze się po środki finansowe zewnętrzne  
i jakie środki zdobył do tej pory dodając, że Starosta jest od tego, aby zdobywać ich jak 
najwięcej. 
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Ad 13)  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że dnia 04 kwietnia 2013r. odbyła się 
kontrola Komisji Rewizyjnej w Wydziale Komunikacji i Transportu, podczas której nie 
stwierdzono żadnych nieprawidłowości – załącznik nr 27 do protokołu.  
 

* * * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że dnia 14 czerwca 2013r. odbędzie się 
impreza z okazji dnia Samorządowca w ośrodku „Jakubus” w Jakubowicach, na którą 
serdecznie zaprasza wszystkich radnych. 
 

* * * 
  

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał zaproszenie skierowane do wszystkich 
radnych na koncert charytatywny organizowany 2 czerwca 2013r. w brzeskiej herbaciarni 
przy ul. Jana Pawła II. Poinformował, że podczas koncertu będą zbierane pieniądze na 
operację serca dla czteroletniego Dawida Zacharskiego mieszkańca Minkowska.  
 
Ad 14) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że kolejna sesja odbędzie się dnia  
19 czerwca 2013 r. o godz. 1300. 
 
 

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

XXIX sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1508. 
 
 
 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu 

     
          Roman Półrolniczak 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu 

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


