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PROTOKÓŁ NR XXXIV/2013 
Z XXXIV SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 20 GRUDNIA 2013 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1002. 
 
 

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 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację w 2013 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

b) zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji  projektu pn.  „Dobry start”, 
c) zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz 

wydatków nimi finansowanych w 2013 roku, 
d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku, 
e) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku, 
f) zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich  

i Ochrony Środowiska, 
g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego 

 i Mienia Powiatu, 
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 

Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku 
i) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 
j) uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok. 

7. Sprawozdania i informacje. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Wnioski i sprawy różne. 
10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
11. Zakończenie sesji. 

 
Ad 1) 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przywitał Starostę 
Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego Andrzeja Spóra, 
zaproszonych gości oraz osoby zasiadające na sali. 

 



 2

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak na podstawie listy obecności, 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad. Stwierdził, że  
w sesji biorą udział wszyscy radni (Stan: 17 radnych) 

Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych 
osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad 2) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zaproponował, aby do porządku 
obrad wprowadzić jako p. 3 Apel Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Namysłowie na temat zagrożenia zaczadzeniem tlenkiem węgla, jak również dokonać 
zmiany w treści uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków 
w 2013 roku, oznaczonej w porządku jako p. 6e.  

W związku z tym, że innych uwag do porządku obrad nie było, Przewodniczący Rady 
Powiatu odczytał porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami i poddał go pod 
głosowanie. 

 
Porządek obrad wraz ze zmianami został podjęty jednogłośnie. 

 
Ad 3) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu oddał głos Komendantowi Powiatowemu Państwowej 
Straży Pożarnej Krzysztofowi Gacekowi. 

 
Komendant Krzysztof Gacek podziękował za współpracę oraz złożył wszystkim 

życzenia świąteczne. Następnie powiedział o zagrożeniu, jakie występuje na terenie całej 
Polski oraz coraz częściej na terenie Powiatu, jakim jest zatrucie tlenkiem węgla.  

 
Radni przyjęli powyższe informacje. 

 
Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXXIII 
sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. 

 
 Protokół z XXXIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad 5) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak powiedział, że materiał odnośnie 
informacji z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami radni otrzymali, a następnie 
poprosił o pytania. 

 
Pytań nie było. 
 
Informacja z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami stanowi załącznik nr 3 

do protokołu. 
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Ad 6) 
 
 Radny Andrzej Zielonka zwrócił się do Starosty Namysłowskiego Juliana 
Kruszyńskiego, aby w kilku zdaniach przekazał informacje ze spotkania konsultacyjnego 
starostów, jakie odbyło się 09 grudnia br. w temacie strategii ochrony zdrowia  
w Województwie Opolskim na lata 2014 – 2020.  
 
Ad 7a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/ 232/2013 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 26 marca 2013 r. 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 
4 do protokołu. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił o opinie 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu oraz 
Przewodniczącego  Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku. 
 

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

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

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

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/2013 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 26 marca 2013 r. 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 XXXIV/279/2013 – załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Ad 7b) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił pytanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji  projektu pn.  
„Dobry start” – zał ącznik nr 6 do protokołu. 

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

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

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

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

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji  projektu pn.  „Dobry 

start” została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXIV/280/2013 – załącznik nr 7 
do protokołu. 
 
Ad 7c) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 
oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku – załącznik nr 8 do protokołu. 
 

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

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

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym 

rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer XXXIV/281/2013 – załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad 7d) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2013 roku – załącznik nr 10 do protokołu. 
 

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

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom poinformował, 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 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXIV/282/2013 
– załącznik nr 11 do protokołu. 
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Ad 7e) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  
w 2013 roku – załącznik nr 12 do protokołu. 
 

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

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom poinformował, 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 

2013 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXIV/283/2013 – załącznik nr 
13 do protokołu.  
 
Ad 7f) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poddał pod głosowanie projekt 
uchwały dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszaru Wiejskich  
i Ochrony Środowiska – załącznik nr 14 do protokołu. 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszaru 

Wiejskich i Ochrony Środowiska została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXXIV/283/2013 – załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Ad 7g) 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu Roman 
Półrolniczak poddał pod głosowanie projekt uchwały dot. zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu – załącznik nr 16 do 
protokołu. 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXXIV/284/2013 – załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad 7h) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poddał pod głosowanie projekt 
uchwały dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku – załącznik nr 18 do protokołu.  

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury , 

Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer XXXIV/285/2013 – załącznik nr 19 do protokołu. 
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Ad 7i) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Panią Skarbnik Powiatu 
Namysłowskiego Katarzynę Parzonkę o przedstawienie projektu uchwały dot.  uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego. 

 
Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka odczytała powyższy projekt uchwały wraz  

z autopoprawkami Zarządu Powiatu wniesionymi na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 11 
grudnia br. i omówionymi na Komisjach w dniu 16 grudnia br. Autopoprawki do projektu 
budżetu na 2013 r. stanowią załącznik nr 20 do protokołu, natomiast projekt uchwały dot. 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego stanowi załącznik 
nr 21 do protokołu. 

  
Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła opinię Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu na temat przedłożonego projektu uchwały o Wieloletniej 
Prognozie Finansowej, mówiąc, że opinia jest pozytywna – załącznik nr 22 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Wiceprzewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku 
oraz przewodniczących pozostałych komisji stałych o opinie w sprawie projektu uchwały dot. 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Sławomir Hinborch poinformował, że opinia jest negatywna.  
 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Paweł Cholaś poinformował, że Komisja 3 głosami „za” oraz 3 głosami „przeciwnymi” 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom poinformował, że Komisja 4 głosami „za” oraz 4 głosami „przeciwnymi” 
zaopiniowała projekt uchwały.  

 
W związku z tym, że nie było pytań do projektu uchwały, Przewodniczący Rady 

Roman Półrolniczak poddał go pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego została podjęta 9 głosami „za” oraz 8 głosami „przeciwnymi” i nadano jej 
numer XXXIV/286/2013 – załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Ad 7j) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Skarbnik Powiatu 
Katarzynę Parzonkę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
powiatu na 2014 rok – załącznik nr 24 do protokołu.  

 
Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka odczytała powyższy projekt uchwały wraz  

z autopoprawkami Zarządu Powiatu wniesionymi na posiedzeniu w dniu 11 grudnia br.  
i omówionymi na Komisjach w dniu 16 grudnia br. Następnie odczytała uchwałę nr 524/2013 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii 
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o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok, mówiąc że opinia jest pozytywna 
– załącznik nr 25 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Wiceprzewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku 
oraz przewodniczących pozostałych komisji stałych o opinie w sprawie projektu uchwały dot.  
uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Sławomir Hinborch poinformował, że opinia Komisji jest 
negatywna.  

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Paweł Cholaś poinformował, że opinia Komisji jest negatywna. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom poinformował, że Komisja 4 głosami „za” oraz 4 głosami „przeciwnymi” 
zaopiniowała projekt uchwały.  

 
Radny Michał Ilnicki złożył wniosek grupy radnych i poprosił Przewodniczącego 

Rady, aby zapoznał radnych z jego treścią i poddał go pod głosowanie.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść wniosku: 
„Składamy formalny wniosek o wykreślenie w grupie dochodów wpływu ze sprzedaży 

gruntów rolnych położonych w Namysłowie i Wilkowie na sumę 2.200.000,00 zł. Sprzedaż 
tych gruntów pozbawi Powiat możliwości ściągania inwestorów, a co za tym idzie 
ograniczania bezrobocia. Ograniczenie bezrobocia jest podstawowym obowiązkiem Powiatu.  

Jednocześnie, żeby wykonać założenia inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu na 
2014 r. Rada zobowiązuje Zarząd Powiatu na czele z jej Przewodniczącym do zabezpieczenia 
środków finansowych na powyższe inwestycje z środków zewnętrznych.  

W celu zwiększenia wpływów do budżetu powiatu Rada Powiatu zobowiązuje 
Starostę Pana Juliana Kruszyńskiego do zwrotu kosztów bezzasadnie wytaczanych spraw, 
kosztów, ekspertyz, jak również wyegzekwowania należności na zajęcie pasa drogowego.”  

 
Pod wnioskiem podpisali się radni:  
Michał Ilnicki 
Andrzej Zielonka 
Weronika Nawrot 
Andrzej Michta 
Piotr Karleszko 
Piotr Lechowicz 
Sławomir Hinborch 

 
(Koszty ekspertyz dotyczących drogi Głuszyna – Brzezinka, koszty związane z procesami  
P. A. Białas, koszty związane z procesami P. Z. Juzaka, koszty związane z procesami 
P. M. Jabłońskiego) 
 

Wniosek stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak odczytał wniosek grupy radnych  
o wykreślenie z projektu budżetu na 2014 r. punktu dotyczącego wpływu dochodów za 
sprzedaży gruntów rolnych położonych w Namysłowie i Wilkowie na sumę 2.200.000,00 zł. 

 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że nie doczekał się od Starosty pozyskania środków 

zewnętrznych, doczekał się natomiast napaści na przeciwników politycznych co skutkowało 
stratą finansową Powiatu. Dodał, że projekt budżetu na 2014 r. jest budżetem „pod 
publiczkę”, a nie po to żeby Powiat się rozwijał. Zwrócił się również do radnych z koalicji, 
aby zastanowili się nad sprzedażą działek w Namysłowie i w Wilkowie, bo gdyby zostały 
odrolnione stałyby się działkami typowo pod inwestycje. Na koniec wspomniał o ekspertyzie 
drogi Głuszyna – Brzezinka,  sprawie pani Aliny Białas, pana Mariusza Jabłońskiego, stanie 
szpitala oraz niepotrzebnym zatrudnianiu pracowników, a na koniec dodał, że uchwała 
budżetowa nie musi zostać podjęta dzisiaj.  

 
Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór odniósł się do sprawy gruntów 

przeznaczonych do sprzedaży, mówiąc że powierzchnia gruntów w Wilkowie wynosi 34 h,  
z czego 12 h zabezpieczonych jest pod inwestycje. Dodał również, że Powiat nie jest 
odpowiedzialny za likwidację bezrobocia czy tworzenie miejsc pracy, gdyż nie posiada ku 
temu żadnych instrumentów, za to odpowiedzialni są wszyscy lokalni przedsiębiorcy  
i politycy. Na koniec powiedział, że w najbliższych latach bardzo trudno będzie zdobyć 
środki pieniężne z zewnątrz, oraz pozyskać na naszych terenach dużego inwestora. 

 
Starosta Namysłowski Julian Kruszyński powiedział, że świadomy i planowany atak 

ze strony radnego Michała Ilnickiego trwa od początku kadencji. Zaznaczył, że jest to 
najlepszy z możliwych, realny budżet, który jest możliwy do zrealizowania. Następnie 
odniósł się do stosunków własnościowych w spółce, mówiąc że prowadzone są właśnie 
rozmowy na temat propozycji Burmistrza Namysłowa, o czym będzie dyskusja na kolejnym 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Powiedział, że przez wiele lat Powiat ponosił 
zobowiązania finansowe i kredytowe, więc należy dokładnie przeliczyć i przemyśleć 
propozycję Burmistrza, która jest godna zastanowienia się. Starosta odniósł się również do 
tematu wypłacania odszkodowań dla byłych pracowników i powiedział, że zawsze stał na 
stanowisku, aby nie krzywdzić ludzi i wypłacać pieniądze, które im się należą. Powiedział 
również, że do roku 2013 nie trudno było zdobyć środki pieniężne z zewnątrz, co przyczyniło 
się do wielu inwestycji w tym okresie, natomiast pozyskiwanie środków po roku 2014 nie 
będzie takie proste. W kilku zdaniach  wspomniał o projekcie strategicznym, którego wartość 
wynosi 8,5 mln euro i za te pieniądze będzie można realizować inwestycje  
w Powiecie po roku 2015. Na koniec poprosił o odrzucenie wniosku złożonego przez grupę 
radnych, a przyjęcie uchwały budżetowej.  

 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że nie jest prawdą, że nie można zdobyć środków 

zewnętrznych, gdyż można zdobyć środki z budżetu Państwa, nie tylko z Unii Europejskiej. 
Dodał, że należy nagłaśniać potrzebę szukania inwestorów poprzez posłów, senatorów  
i wykorzystywać inne dostępne śroki. Wspomniał, że należałoby zaczekać, aż grunty  
w Wilkowie przeznaczone do sprzedaży będzie można odrolnić. Nawiązał również do 
propozycji Burmistrza w sprawie akcji w szpitalu, mówiąc że należy ją przyjąć. Na koniec 
powiedział, że podtrzymuje złożony wniosek. 

 
Radny Andrzej Zielonka poinformował, że może udowodnić, że proponowany budżet 

nie jest budżetem prorozwojowym lecz wirtualnym, gdyż wyliczona kwota przychodu ze 
sprzedaży gruntów jest niemożliwa do osiągnięcia. Powiedział, że nie można tworzyć budżetu 
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na podstawie własnych obliczeń, więc projekt należy przeredagować i zwołać sesję 
nadzwyczajną, bo w tej chwili proceduje się nad wirtualną uchwałą. Na koniec dodał, że jego 
zdaniem wycena gruntów została przeprowadzona niezgodnie z regułami sprzedaży ziemi  
w Polsce. 

 
Wicestarosta Andrzej Spór wyjaśnił, że wycena została dokonana przez biegłego oraz 

wytłumaczył skąd wzięła się planowana kwota sprzedaży. 
 
Radny Sławomir Hinborch wyraził swoje zdanie na temat sprzedaży wymienionych 

gruntów, mówiąc że należałoby się zastanowić czy nie wstrzymać tego procesu 
inwestycyjnego.  Dodał również, że w projekcie budżetu na 2014 r. nie widzi troski o szpital, 
mimo że tak wiele mówiło się na ten temat.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poddał pod głosowanie wniosek 

grupy radnych dotyczący wykreślenia z projektu budżetu na 2014 r. punktu dotyczącego 
wpływu dochodów za sprzedaży gruntów rolnych położonych w Namysłowie i Wilkowie na 
sumę 2.200.000,00 zł. 

 
Wniosek został odrzucony 9 głosami „przeciwnymi” oraz 8 głosami „za”. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok. 
 
Uchwała została podjęta 9 głosami „za” oraz 8 głosami „przeciwnymi” i nadano jej 

numer XXXIV/288/2013 – załącznik nr 27 do protokołu.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak złożył podziękowania Skarbnik 
Powiatu Katarzynie Parzonce, a także pogratulował Zarządowi Powiatu Namysłowskiego za 
prace nad budżetem i jego przyjęcie. 

 
Starosta Namysłowski Julian Kruszyński podziękował radnym z koalicji za przyjęcie 

budżetu, który zagwarantuje rozwój Powiatu i pozwoli przygotować się do kolejnych 
perspektyw finansowych. Podziękował również radnym z opozycji za konstruktywne uwagi, 
które będą brane pod uwagę w przyszłości. Na koniec złożył podziękowanie i gratulacje pani 
Skarbnik jak również całemu Wydziałowi Finansowemu.  
 
Ad 8) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w tym miesiącu nie było żadnych 
sprawozdań i informacji.  
 
Ad 9) 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński w odpowiedzi na pytanie radnego Andrzeja 
Zielonki zadane w p. 6 porządku obrad poinformował, że 9 grudnia w Urzędzie 
Marszałkowskim odbyło się ostateczne spotkanie zatwierdzające strategię ochrony zdrowia  
w Województwie Opolskim, a następnie przybliżył kilka najważniejszych kwestii, 
poruszonych na spotkaniu.  Powiedział, że w kolejnych latach dostępność lekarzy na terenie 
Województwa na pewno się pogorszy i poinformował, że w ostatnich latach nastąpił również 
spadek osób ubezpieczonych. Następnie przedstawił dokładne dane dotyczące wieku lekarzy. 
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Radny Andrzej Zielonka zapytał o to, czy jest to już zamknięty temat czy można 
wprowadzać jeszcze swoje przemyślenia. Dodał, że w powiecie namysłowskim brakuje 
poradni diabetologicznej, wad postawy, ortodoncji.  
 
 Starosta Namysłowski powiedział, że było to spotkanie podsumowujące wszystkie 
zmiany i zamykające temat strategii.  
 
 Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Katarzyna Kuśmierczyk 
poinformowała, że część uwag, które przekazał radny Andrzej Zielonka, zostało wpisanych 
do projektu strategii.  
 
 Radny Michał Ilnicki, nawiązał do wcześniejszych wypowiedzi Starosty, mówiąc że 
Burmistrz Namysłowa złożył konkretną propozycję dotyczącą rozwiązania problemów 
finansowych szpitala i zapytał Starosty ile jeszcze szczebli ma do dyskusji, aby odpowiedzieć 
na propozycję.  
 
 Starosta Namysłowski odpowiedział, że na tą propozycję odpowie wprost na 
najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, tak jak obiecał Burmistrzowi.  
 
Ad 10) 
 
 Radna Weronika Nawrot powiedziała o naruszeniu jej dobrego imienia i fałszywym 
oskarżeniu w związku z wykluczeniem jej osoby ze Związku Emerytów i Rencistów. 
Następnie przedstawiła informacje na ten temat i wyjaśniła zaistniałą sytuację.  
 
Ad 11) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poinformował, że w noc z 10 na 
11 grudnia br. w miejscowości Lubska wystąpił pożar domu siedmioosobowej rodziny. 
Następnie zakomunikował, że jeśli ktoś wyrazi chęć pomocy poszkodowanej rodzinie, to na 
ulotce informacyjnej, którą wszyscy wcześniej otrzymali, znajduje się numer konta 
bankowego, na które można przesyłać pieniądze. 
 

*** 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu 
odbędzie się 29 stycznia 2014 r. o godz. 1300. 

 
Ad 12) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak złożył wszystkim obecnym na 
sesji życzenia świąteczne, a następnie wobec wyczerpania porządku obrad zamknął XXXIV 
posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 
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XXXIV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1134 
 
 
 

 
   Przewodniczący Rady Powiatu 

     
          Roman Półrolniczak 
 
 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                        Roman Półrolniczak 
 
 
 
 
 
Protokolant: Martyna Koszowska ………….. 

 

 


