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PROTOKÓŁ NR XXX/2013 
Z XXX SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 19 CZERWCA 2013 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XXX 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) zmiany Uchwały Nr XXVII/232/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
26 marca 2013r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację w 2013 r. dla Powiatu Namysłowskiego. 

b) wyrażenia zgody na używanie przez „LECH – KLUCZ – SERWIS” Łukasz 
Noculak, ul. Dworcowa 4. 46-100 Namysłów, nazwy i herbu powiatu 
namysłowskiego, 

c) zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 

d) zmiany Uchwały Nr XXIV/215/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok, 

e) zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów  
i wydatków w 2013 roku, 

f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
7. Sprawozdanie o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej 

za 2012 rok. 
8. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego. 
9. Informacja o funkcjonowaniu oświaty oraz realizacji projektów unijnych w roku 

szkolnym 2012/2013. 
10. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Namysłowie za 2012 rok. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i sprawy różne. 
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
14. Zakończenie sesji. 

 
 
Ad 1) 
 

Otwarcia XXX 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, 
oraz zaproszonych gości i wszystkie pozostałe osoby uczestniczące w sesji. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak na podstawie listy obecności, 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych: 16 
radnych). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych 
osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad 2) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował aby w porządku obrad wprowadzić  
dwa nowe projekty uchwał dotyczące: 

− przystąpienia do inicjatywy dotyczącej obszaru funkcjonalnego Kluczbork Kluczbork – 
Namysłów – Olesno i zatwierdzenia projektu porozumienia w sprawie utworzenia obszaru 
funkcjonalnego Kluczbork Kluczbork – Namysłów – Olesno, oznaczony jako p. 6g. 
Ponadto poinformował, że projekt uchwały był omawiany na 3 komisjach w dniu  
17. czerwca br. 

− zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków, oznaczony jako p. 6h. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poinformował, że wpłynął 

wniosek grupy radnych o odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Namysłowskiego Pana Sławomira Gradzika – załącznik nr 3 do protokołu. Następnie go 
odczytał i poddał powyższy wniosek pod głosowanie, dodając, że będzie on omawiany  
w p. 12 porządku obrad. 

 
9 głosami „za”, 6 głosami „przeciwnym” i 1 „wstrzymującym” wprowadzono 

powyższy punkt do porządku orad. 
 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak zapytał, kto jest za przyjęciem do 

porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do inicjatywy 
dotyczącej obszaru funkcjonalnego Kluczbork Kluczbork – Namysłów – Olesno  
i zatwierdzenia projektu porozumienia w sprawie utworzenia obszaru funkcjonalnego 
Kluczbork Kluczbork – Namysłów – Olesno, oznaczonego jako p. 6g. 

 
 Jednogłośnie przyjęto powyższy punkt do porządku obrad. 
 
 Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak zapytał, kto jest za przyjęciem do 
porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie  
w związku ze zmianą planu wydatków, oznaczonego jako p. 6h. 
 

 Jednogłośnie przyjęto powyższy punkt do porządku obrad. 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak zapytał, kto jest za przyjęciem do 
porządku obrad punktu dotyczącego odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Namysłowskiego Pana Sławomira Gradzika. 

 
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. odwołania z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego Pana Sławomira Gradzika został 
przyjęty 9 głosami „za”, 6 głosami „przeciwnymi” oraz 1 głosem „wstrzymującym”. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad wraz z proponowanymi 

zmianami oraz poinformował, że w uchwale oznaczonej jako p. 6e w wersji 
papierowej/elektronicznej w tytule uchwały brakuje słowa „przychodów” , a następnie poddał 
go pod głosowanie. 
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Porządek obrad został przyjęty 10 głosami „za”, 5 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem 
„wstrzymującym”, a po zmianach przedstawiał się 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) zmiany Uchwały Nr XXVII/232/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
26 marca 2013r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację w 2013 r. dla Powiatu Namysłowskiego. 

b) wyrażenia zgody na używanie przez „LECH – KLUCZ – SERWIS” Łukasz 
Noculak, ul. Dworcowa 4. 46-100 Namysłów, nazwy i herbu powiatu 
namysłowskiego, 

c) zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 

d) zmiany Uchwały Nr XXIV/215/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok, 

e) zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów  
i wydatków w 2013 roku, 

f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
g) przystąpienia do inicjatywy dotyczącej obszaru funkcjonalnego Kluczbork 

Kluczbork – Namysłów – Olesno i zatwierdzenia projektu porozumienia  
w sprawie utworzenia obszaru funkcjonalnego Kluczbork Kluczbork – 
Namysłów – Olesno, 

h) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków. 
7. Sprawozdanie o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej 

za 2012 rok. 
8. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego. 
9. Informacja o funkcjonowaniu oświaty oraz realizacji projektów unijnych w roku 

szkolnym 2012/2013. 
10. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Namysłowie za 2012 rok. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski (wniosek o odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Namysłowskiego Pana Sławomira Gradzika) i sprawy różne. 
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
14. Zakończenie sesji. 

 
Ad 3) 
 
 Sławomir Gradzik zawnioskował, aby nie przyjmować protokołu z poprzedniej sesji 
lub ewentualnie go poprawić, gdyż zawiera on kilka nieścisłości m. in. w p. 5 dotyczącym 
jego interpelacji oraz w p. 11 dotyczącym odpowiedzi Starosty Namysłowskiego. Następnie 
odczytał fragment p. 11 protokołu dotyczącego wypowiedzi Starosty odnośnie kosztów  
i zobowiązań jakie poniósł Powiat w związku ze sprawą pana Jabłońskiego, pani Białas i pana 
Kędry oraz ekspertyzy drogi Głuszyna – Brzezinki wnioskując, aby w protokole znalazły się 
konkretne cyfry, które były podane na sesji. 
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 Starosta Namysłowski powiedział, że nie widzi powodów, aby te informacje zostały 
umieszczone w protokole, gdyż pełne kwoty zostały podane na poprzedniej sesji Rady 
Powiatu, a na interpelację radnego Sławomira Gradzika odpowie na piśmie w proceduralnym 
czasie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXIX sesji 
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 maja 2013 r. 

 
Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu został przyjęty 9 głosami „za”, 6 głosami 

„przeciwnymi” oraz 1 głosem „wstrzymującym”.  
 
Ad 4) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do informacji Starosty z działalności 
Zarządu w okresie między sesjami. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
 Starosta Namysłowski w ramach uzupełnienia poinformował, że w dniu 19.06.2013 r. 
została podsumowana trzytygodniowa kontrola Najwyższej Izby Kontroli w temacie 
prawidłowości dokonywania naborów na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym, 
dodając że była ona konsekwencją negatywnej oceny w roku 2009 i koniecznością wykonania 
pięciu zaleceń pokontrolnych. Powiedział, że Starostwo Powiatowe od początku kadencji 
zostało ocenione pozytywnie, z jednym małym zastrzeżeniem, które nie miało związku  
z zaleceniami pokontrolnymi, mówiąc, że jest to wielki sukces za co dziękuje osobie 
odpowiedzialnej za kadry i Sekretarzowi Powiatu. 
 
Ad 5) 
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że na ostatniej sesji zapytał Starostę 
Namysłowskiego o to, czy Burmistrz Namysłowa na walnym zgromadzeniu złożył 
propozycję, wcześniej złożoną podczas obrad w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, 
dotyczącą zrównoważenia udziałów w spółce NCZ S.A. na co Starosta Namysłowski 
odpowiedział, że Burmistrz nie złożył takiej propozycji. Następnie odczytał fragment 
protokołu Walnego Zebrania NCZ, mówiąc, że na spotkaniu Burmistrz Namysłowa  
wnioskował o przerwę w obradach w celu rozpatrzenia i przeanalizowania przez 
akcjonariuszy złożonej ustnie propozycji zrównoważenia akcji kapitału zakładowego spółki 
NCZ S.A. pomiędzy powiatem namysłowskim i gminą namysłów oraz w celu rozpatrzenia 
propozycji dotyczącej ogłoszenia konkursu na menadżera spółki NCZ S.A. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poinformował, że odpowiedź na 
powyższe pytanie będzie udzielona w p. 11 - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Ad 6a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 
realizację w 2013 r. dla Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 5  do protokołu.  
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię  
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu oraz  
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Przewodniczącego Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku o opinię odnośnie powyższego projektu uchwały. 
 

 Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że opinia komisji jest 
pozytywna. 
 
 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/2013 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację w 2013 r. dla Powiatu Namysłowskiego  została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XXX/253/2013 – załącznik nr 6  do protokołu. 
 
Ad 6b) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do 
projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie przez „LECH – KLUCZ – 
SERWIS” Łukasz Noculak, ul. Dworcowa 4 46-100 Namysłów, nazwy i herbu powiatu 
namysłowskiego – załącznik nr 7 do protokołu. W związku z tym, że 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. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na używanie przez „LECH – KLUCZ – 
SERWIS” Łukasz Noculak, ul. Dworcowa 4. 46-100 Namysłów, nazwy i herbu powiatu 
namysłowskiego  została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXX/254/2013 – 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad 6c) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są uwagi do projektu 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 9 do protokołu. W związku z tym, że pytań nie 
było Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego 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. 

 
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XXX/255/2013 – załącznik nr 10 do protokołu. 
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Ad 6d) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do 
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/215/2012 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 
2013 rok – załącznik nr 11 do protokołu. W związku z tym, że pytań nie było 
Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego 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. 
 
 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/215/2012 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 
2013 rok została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXX/256/2013 – załącznik nr 12 
do protokołu. 
 
Ad 6e) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do 
projektu uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, 
dochodów i wydatków w 2013 roku – załącznik nr 13 do protokołu. W związku z tym, że 
pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego 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. 

 
Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, 

dochodów i wydatków w 2013 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXX/257/2013 – załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad 6f) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do 
projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – załącznik nr 15 
do protokołu. 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że ma zastrzeżenia i uwagi odnośnie kredytu, gdyż 
uważa że można było lepiej gospodarować pieniędzmi w związku z czym kredyt mógłby być 
niższy. Wspomniał o dofinansowaniu szpitala w wysokości ponad 400 tys. zł, którego kwota 
mogła być rozłożona na  wszystkich akcjonariuszy, gdyby Starosta Namysłowski z nimi 
współpracował. Dodał też, że Powiat poniesie niepotrzebne koszty w wysokości ok. 100 tys. 
zł w związku zatrudnieniem na stanowisku etatowego członka zarządu pana Pawła Cholasia. 
Podsumowując powiedział, że Starosta Namysłowski mógł zaoszczędzić 500 tys. zł  
w związku z czym kredyt byłby niższy o tę kwotę dodając, że mimo to radni opozycyjni będą 
głosować za przyjęciem powyższej uchwały. 
 
 Starosta Namysłowski nawiązując do wypowiedzi radnego Michała Ilnickiego 
powiedział, że występował z wieloma propozycjami do akcjonariuszy NCZ o wsparcie 
finansowe, jednak jak na razie sam Powiat finansuje bieżącą działalność i inwestycje  
w szpitalu, a kwota 400 tys. zł jest jedynie pożyczką udzieloną spółce NCZ S.A. Powiedział, 
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że pierwotnie zakładana kwota kredytu wynosiła 2 mln zł na inwestycje tj. remont drogi 
Świerczów – Mąkoszyce, drogi Domaszowice, jak również dokumentacją związaną  
z termomodernizacją i budową boiska lekkoatletycznego przy I Liceum Ogólnokształcącym. 
Powiedział, że ta ostatnia inwestycja może zostać zrealizowana wyłącznie wtedy kiedy 
zostaną sprzedane budynki przy I Liceum Ogólnokształcącym, a póki co osoba 
zainteresowana wstrzymuje się od kupna, w związku z tym na razie zostanie zrealizowany 
remont boiska przy Zespole Szkół Rolniczych, który wyniesie ok. 200 tys. zł. Starosta 
Namysłowski powiedział, że planowano zaciągnąć kredyt w wysokości 2,5 mln zł., jednak 
pozyskano 200 tys. zł z bieżącej sprzedaży majątku, dlatego wysokość kredytu jest niższa.  
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że nie może zgodzić się ze zdaniem Starosty 
Namysłowskiego, gdyż uważa, że można było zaoszczędzić 500 tys. zł gdyby Starosta chciał 
współpracować z gminą namysłów i przyjął propozycję Burmistrza Namysłowa dotyczącą 
wyrównania akcji w spółce NCZ S.A., a jak na razie Starosta Namysłowski działa na 
niekorzyść budżetu powiatu. Na koniec dodał, że skoro tylko Starosta Namysłowski ma 
wpływ na to co się dzieje w szpitalu, to jakich lekarzy się zatrudnia i jakiego prezesa to nie 
otrzyma żadnego wsparcia finansowego od Burmistrza Namysłowa, gdyż on nie ma żadnego 
wpływu na to co się dzieje w spółce. 
 
 Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór powiedział, że Burmistrz Namysłowa nigdy 
nie podjął rozmów z władzami Powiatu na powyższy temat. Nawiązał także do zapytania 
radnego Michała Ilnickiego odnośnie propozycji Burmistrza Namysłowa mówiąc, że radny na 
poprzedniej sesji Rady Powiatu Namysłowskiego pytał o to czy Burmistrz Kuchczyński 
złożył propozycję dotyczącą wyrównania ilości akcji na Radzie Nadzorczej NCZ. 
  
 Radny Paweł Cholaś powiedział, że radny Michał Ilnicki na poprzedniej sesji pytał  
o Radę Nadzorczą NCZ, a nie o Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NCZ. 
 
 Radny Michał Ilnicki poprosił Przewodniczącego Rady Powiatu o odczytanie pisma, 
które skierował Burmistrz Namysłowa do Starosty Namysłowskiego odnośnie planów 
związanych z Namysłowskim Centrum Zdrowia oraz o odczytanie fragmentu protokołu  
z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
 
 Przewodniczący Rady odczytał pismo Burmistrza, a następnie dany fragment 
protokołu, z którego wynikało, że Burmistrz Namysłowa na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy zaproponował przerwę w celu rozpatrzenia i przeanalizowania przez 
akcjonariuszy złożonej ustnej propozycji zrównoważenia akcji w kapitale zakładowym spółki 
między akcjonariuszami, a także propozycji dotyczącej ogłoszenia konkursu na menadżera 
spółki. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński zapytał jak datowane było pismo które 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał jako pierwsze. 
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że pierwsze pismo jest z dn. 31 października 2012 r.  
 
 Starosta Namysłowski poinformował, że odpowiedział Burmistrzowi na to pismo, 
pismem z dnia 30 listopada 2012 r., a następnie je odczytał, a także dodał, że nie otrzymał na 
nie żadnej odpowiedzi. Podsumowując, powiedział, że nie może doprowadzić do takiej 
sytuacji, że Powiat Namysłowski angażując ogromne środki pieniężne, w wysokości di 1 mln 
zł rocznie, ma oddać władzę nad szpitalem innemu akcjonariuszowi, który nic w niego nie 
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inwestuje. Na koniec zwrócił się do radnego Michała Ilnickiego, aby zachowywał się jak 
radny powiatowy, a nie radny gminny lub rzecznik prasowy pana Burmistrza Namysłowa.  
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że Burmistrz Namysłowa na spotkaniu  
w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej zaproponował, aby zwiększyć gminie Namysłów 
udziały w spółce NCZ S.A. natomiast Starosta Namysłowski się na to nie zgodził. Dodał 
również, że na Radzie Nadzorczej było Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, więc Starosta 
skłamał, mówiąc, że Burmistrz Namysłowa nie złożył propozycji wyrównania udziałów. Na 
koniec powiedział, że będą musiały zostać podjęte radykalne środki z tego względu, ponieważ 
nie może pozwolić aby szpital się zadłużał przez nieudolność Starosty Namysłowskiego.  

Następnie radny Michał Ilnicki nawiązał do zatrudnienia w Starostwie Powiatowym 
radnego Pawła Cholasia, mówiąc że jest to rozrzutność i niegospodarność. 

 
Starosta Namysłowski Julian Kruszyński zapytał radnego Michała Ilnickiego dlaczego 

nie zmieniły się stosunki własnościowe w spółce NCZ S.A. w poprzedniej kadencji, gdy była 
taka możliwość.  

 
Randy Michał Ilnicki powiedział, że nie było takiej potrzeby.  
 
Dyskusja radnych na powyższy temat. 
 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak zamknął dyskusję na temat projektu 

uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 
Powiatu o opinię. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. 
 
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta  

9 głosami „za”, 3 głosami „przeciwnymi” i 4 głosami „wstrzymującymi” i nadano jej numer 
XXX/258/2013 – załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad 6g) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do 
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do inicjatywy dotyczącej obszaru 
funkcjonalnego Kluczbork Kluczbork – Namysłów – Olesno i zatwierdzenia projektu 
porozumienia w sprawie utworzenia obszaru funkcjonalnego Kluczbork Kluczbork – 
Namysłów – Olesno – załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński powiedział, że Starosta Kluczborski podjął 
taką inicjatywę, aby powołać obszar funkcjonalny składający się z trzech powiatów – 
Namysłów, Kluczbork, Olesno. Następnie powiedział o celu, zasadach i obowiązkach 
związanych z przystąpieniem do inicjatywy.  
 
 Radny Piotr Karleszko zapytał o podział środków pomiędzy powiatami oraz o to kto 
będzie zarządzał stowarzyszeniem. 
 
 Starosta Namysłowski powiedział, że to w jakim stopniu Powiat Namysłowski będzie 
uczestniczył w podziale środków zależy od tego co będzie realizował. Następnie powiedział  
o projektach jakie można byłoby wykonać, m.in. o ścieżce rowerowej łączącej trzy powiaty.  
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 Radny Andrzej Zielonka powiedział, że ma uwagi co do nazwy inicjatywy. Zapytał 
także o to, dlaczego nie zaproponowano przystąpienia do inicjatywy powiatowi brzeskiemu, 
który ma duży potencjał gospodarczy. 
 
 Starosta Namysłowski powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby powiat brzeski, 
przyłączył się do tej inicjatywy. Poinformował także o tym, że wielokrotnie rozmawiał  
z Starostą Brzeskim, jednakże rozmowy są trudne, gdyż powiat brzeski bardzo się 
indywidualizuje, podejmując działania z województwem dolnośląskim. 
 Nawiązując do nazwy Starosta Kruszyński powiedział, że musi się ona składać  
z nazwy miast przystępujących do inicjatywy. Dodał też, że jest to nazwa robocza, która 
jeszcze może ulec zmianie. 
 
 Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poprosił o opinię Przewodniczących 
Komisji stałych nt. podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do inicjatywy dotyczącej 
obszaru funkcjonalnego Kluczbork Kluczbork – Namysłów – Olesno i zatwierdzenia projektu 
porozumienia w sprawie utworzenia obszaru funkcjonalnego Kluczbork Kluczbork – 
Namysłów – Olesno. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Paweł Cholaś 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. 
 
 Uchwała w sprawie przystąpienia do inicjatywy dotyczącej obszaru 
funkcjonalnego Kluczbork Kluczbork – Namysłów – Olesno i zatwierdzenia projektu 
porozumienia w sprawie utworzenia obszaru funkcjonalnego Kluczbork Kluczbork – 
Namysłów – Olesno została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXX/259/2013 – 
załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad 6h) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poinformował, że 15 min przed 
sesją zebrała się Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu, która 
zaopiniowała nowy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą 
planu wydatków – załącznik nr 19 do protokołu, a następnie poprosił Przewodniczącego 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię.  
 

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

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

została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXX/260/2013 – załącznik nr 20 do 
protokołu.  
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Ad 7)  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do 
sprawozdania o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „Promyk”  
w Kamiennej za 2012 rok – załącznik nr 21 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 Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższą informację. 
 

Radni jednogłośnie przyjęli powyższą informację. 
 
Ad 8) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do raportu 
z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego – załącznik 
nr 22 do protokołu. 

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

Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  
o opinię. 
  

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Paweł Cholaś powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższą informację. 

 
Radni jednogłośnie przyjęli powyższą informację. 

 
 
Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do 
informacji o funkcjonowaniu oświaty oraz realizacji projektów unijnych w roku 
szkolnym 2012/2013 – załącznik nr 23 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 Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższą informację. 
 

Radni jednogłośnie przyjęli powyższą informację. 
 
 
 
 



 11

Ad 10) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do 
informacji o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Namysłowie za 2012 rok – 
załącznik nr 24 do protokołu. 

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

przewodniczących wszystkich komisji stałych o opinię. 
 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Paweł Cholaś powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższą informację. 
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższą informację. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższą informację. 
 

Radni jednogłośnie przyjęli powyższą informację. 
 
Ad 11) 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński w odpowiedzi na interpelację radnego 
Michała Ilnickiego powiedział, że radny zadał mu konkretne pytanie dotyczące tego czy na 
Radzie Nadzorczej NCZ Burmistrz Namysłowa złożył propozycję odnośnie szpitala, na które 
Starosta odpowiedział, że nie padła żadna propozycja.  
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że źle się wyraził, oraz że na Walnym 
Zgromadzeniu NCZ była Rada Nadzorcza, więc Starosta doskonale wiedział, o co pytał. 
 
Ad 12) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że głosowanie nad wnioskiem o odwołanie 
Sławomira Gradzika z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu odbywa się tajnie,  
a następnie przypomniał radnym § 30 Statutu Powiatu Namysłowskiego dotyczący 
przeprowadzenia głosowania tajnego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych o zgłaszanie propozycji 
kandydatów do komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego nad 
wnioskiem o odwołanie Sławomira Gradzika z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 

 
Radny Andrzej Szrom zaproponował osobę radnego Cezarego Zając na członka 

komisji skrutacyjnej. C. Zając wyraził zgodę. 
 
Radny Andrzej Michta zaproponował osobę radnego Andrzeja Zielonki na członka 

komisji skrutacyjnej. A. Zielonka wyraził zgodę. 
 

Radny Andrzej Szrom zaproponował osobę radnego Tadeusza Bezwerchnego na 
członka komisji skrutacyjnej. T. Bezwerchny wyraził zgodę. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy członkowie są w stanie 
wyłonić przewodniczącego komisji skrutacyjnej. 

 
Radny Andrzej Zielonka zaproponował osobę radnego Tadeusza Bezwerchnego na 

przewodniczącego komisji skrutacyjnej. T. Bezwerchny wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie skład Komisji. 
 
Radni 15 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” przegłosowali listę członków 

komisji skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 minut przerwy podczas której komisja 

skrutacyjna przygotuje karty do głosowania. 
 
Po przerwie. Stan radnych 16. 

 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Tadeusz Bezwerchny Powiedział, że Komisja 

przygotowała 16 kart do głosowania, które są opieczętowane pieczęcią Rady Powiatu. 
Następnie komisja przeprowadziła głosowanie tajne nad wnioskiem o odwołanie Sławomira 
Gradzika z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, wyczytując kolejno radnych z listy 
obecności. 

 
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 minutową 

przerwę w celu przeliczenia głosów. 
 
Po przerwie. Stan radnych 16. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej 

Tadeusza Bezwerchnego o odczytanie wyników głosowania. 
 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Tadeusz Bezwerchny odczytał protokół  

z przeprowadzonego głosowania tajnego nad wnioskiem o odwołanie Sławomira Gradzika 
z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i stosunkiem głosów 9„za”, 7 „przeciwnych”  
wniosek uzyskał wymaganą ilość głosów. Protokół i karty z przeprowadzonego głosowania 
tajnego stanowią załącznik nr 25 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – załącznik nr 26 do protokołu, którą 
następnie odczytał.  

 
Uchwała została podjęta 9 głosami „za”, 6 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem 

„wstrzymującym” i nadano numer XXX/261/2013 – załącznik nr 27 do protokołu.  
 

Przewodniczący Rady podziękował radnemu Sławomirowi Gradzikowi za długą 
współpracę i cenne uwagi. 

 
Radny Sławomir Gradzik również podziękował za współpracę, a szczególne 

podziękowania złożył radnym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 
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Ad 13)  
 
 Radny Paweł Cholaś powiedział, że od którejś sesji z kolei mówione jest, że Starosta 
mu płaci, a następnie zwrócił się do radnego Michała Ilnickiego mówiąc, że on na te 
pieniądze pracuje. 
 
 Radny Michał Ilnicki odniósł się do poprzedniej wypowiedzi Starosty 
Namysłowskiego mówiąc, że w poprzedniej kadencji nie było potrzeby sprzedaży udziałów, 
gdyż współpraca Powiatu Namysłowskiego z Gminą Namysłów była znakomita, a następnie 
nawiązał do inwestycji w szpitalu, które zostały wykonane w poprzedniej kadencji. Na koniec 
zwrócił się do radnego Pawiego Cholasia, mówiąc że zatrudnianie etatowego członka zarządu 
było niepotrzebne. 
 
Ad 14) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poinformował, że Komendant 
Powiatowy Straży Pożarnej Krzysztof Gacek został pierwszym w historii Namysłowa 
starszym brygadierem pożarnictwa. 
 

* * * 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu życzył wszystkim miłego odpoczynku i poinformował, 
że XXXI sesja Rady Powiatu zaplanowana jest na 25 września na godz. 1300. 
 
 
Ad 15)  
 

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

 
 
XXX sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1500. 

 
 

 
   Przewodniczący Rady Powiatu 

     
          Roman Półrolniczak 
 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                        Roman Półrolniczak 
 
 
Protokolant: Monika Duraj………………. 
Protokół został sporządzony przy pomocy pani Martyny Koszowskiej – Pomoc 
Administracyjna w Wydziale Organizacyjnym. 


