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PROTOKÓŁ NR XXXVI/2014 
Z XXXVI SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 26 LUTEGO 2014 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XXXVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1300. 
 
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) zamiaru likwidacji szkoły wchodzącej w skład Rolniczego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie, 

b) przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia LOKALNA 
GRUPA DZIAŁANIA „Stobrawski Zielony Szlak”. 

7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena 
sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie powiatu 
namysłowskiego w 2013 roku. 

8. Ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za rok 2013. 

9. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie  
za 2013 rok. 

10. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2013. 

11. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu geodezji, kartografii oraz gospodarowania 
powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu 
Namysłowskiego za rok 2013. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
13. Wnioski i sprawy różne. 
14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
15. Zakończenie sesji. 

 
 
Ad 1) 
 

Otwarcia XXXVI 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 
wszystkie osoby zasiadające na sali. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak na podstawie listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad. Poinformował, że  
w sesji bierze udział 16 radnych na stan 17 radnych. 
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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 zapytał o uwagi do proponowanego 
porządku obrad. 

 
Radny Paweł Cholaś zaproponował, aby głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA „Stobrawski Zielony Szlak”, przesunięto w porządku obrad do p. 11, gdyż 
prezes LGD Jacek Płaczek, który będzie omawiał projekt uchwały spóźni się na obrady sesji.   

 
Przewodniczący Rady zaproponował, aby w/w projekt uchwały był omawiany w p. 6b, 

a w przypadku gdy prezes LGD nie zjawi się do tego momentu, ogłoszona zostanie przerwa. 
 
Następnie zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić dwa nowe projekty 

uchwał: 
− dotyczący zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2014 roku i oznaczyć go jako p. 6c,  
− dotyczący zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku  

i oznaczyć go jako p. 6 d. 
 

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 i po zmianach wyglądał 

następująco: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
5. Interpelacje i zapytania radnych.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zamiaru likwidacji szkoły wchodzącej w skład Rolniczego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie, 

b) przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia LOKALNA 
GRUPA DZIAŁANIA „Stobrawski Zielony Szlak”, 

c) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 
roku, 

d) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku. 
7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena 

sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie powiatu 
namysłowskiego w 2013 roku. 

8. Ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za rok 2013. 

9. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie  
za 2013 rok. 
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10. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2013. 

11. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu geodezji, kartografii oraz gospodarowania 
powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu 
Namysłowskiego za rok 2013. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
13. Wnioski i sprawy różne. 
14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
15. Zakończenie sesji. 

 
Ad 3) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXXV 
sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. 

 
 Protokół z XXXV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 

Ad 4) 
 

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. 
 
Ad 5) 
  
 Nie było interpelacji i zapytań radnych. 
 
Ad 6a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły wchodzącej w skład Rolniczego 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie – załącznik nr 4 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady 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 poinformował, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 

 
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkoły wchodzącej w skład Rolniczego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano 
jej numer XXXVI/292/2014 – załącznik nr 5 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10-cio minutową przerwę. 
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Po przerwie.  Stan radnych 16. 
 

Ad 6b) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o pytania do projektu 
uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia 
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Stobrawski Zielony Szlak” – załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 

Radny Sławomir Hinborch poinformował, że nie jest przeciwnikiem LGD, jednakże 
jego wątpliwości związane są z konstrukcją omawianej uchwały. Kontynuując powiedział, że 
ma uwagi co do wysokości składki członkowskiej, braku wskazania osoby reprezentującej 
Powiat w Stowarzyszeniu, jak również na temat dystrybucji i korzystania za środków 
Stowarzyszenia.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz złożył trzy wnioski 

formalne dotyczące: 
1. zmiany treści §1 p.2, który miałby brzmieć następująco „Deklarujemy przystąpienie 

Powiatu Namysłowskiego do stowarzyszenia LGD „Stobrawski Zielony Szlak” na 
prawach członka wspierającego określonego w §10 i §13 Statutu Stowarzyszenia”. 

2. w §1 zamiany p. 3 na p. 4 
3. natomiast p. 3 otrzymałby brzmienie „Deklarujemy składkę w wysokości 3 tys. zł 

rocznie”. 
 

Radny Sławomir Hinborch zwrócił się do prezesa LGD z pytaniem o to, czy jeśli jest 
się członkiem wspierającym to można liczyć na taką samą partycypację w środkach ze 
Stowarzyszenia jak członek zwyczajny oraz o to czy mieszkańcy z terenu powiatu będą mogli 
korzystać ze środków, czy tylko powiat jako instytucja. 

 
Prezes LGD Jacek Płaczek powiedział, że jeżeli powiat stanie się członkiem 

wspierającym, to mieszkaniec powiatu może składać wnioski do LGD.  
 
Radny Andrzej Zielonka poinformował, iż procedowanie nad uchwałą jest 

przedwczesne, gdyż do końca 2013 roku były lokalne grupy działania, natomiast w rozdaniu 
2014-2020 każda grupa będzie musiała od nowa zaistnieć. Dodał, że w chwili obecnej lokalne 
grupy nie istnieją do momentu kiedy Urząd Marszałkowski zatwierdzi lokalną strefę rozwoju. 
Na koniec powiedział, że nie jest przeciwny przedsięwzięciu, jednakże dyskusję nad uchwałą 
powinno się przełożyć na przynajmniej dwa miesiące. 

 
Prezes Jacek Płaczek nawiązując do wypowiedzi radnego Andrzeja Zielonki 

poinformował, że do czerwca br. „Storbrawski Zielony Szlak” funkcjonuje jako pełnoprawna 
grupa działania, a w tym momencie tworzona jest już nowa lokalna strategia rozwoju, więc 
LGD „Stobrawski Zielony Szlak” będzie miał ciągłość działania.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5-cio minutową przerwę. 

 
Po przerwie.  Stan radnych 16. 

 



 5

 Radny Michał Ilnicki zawnioskował, aby zamknąć dyskusję na temat w/w uchwały  
i poddać ją pod głosowanie wraz z poprawkami, jakie wniósł Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz.  
 
 Radni jednogłośnie poprali wniosek radnego Michała Ilnickiego.  
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński zaproponował, aby w §1 w p. 3 projektu 
uchwały dotyczącym wskazania osoby reprezentującej Powiat Namysłowski  
w Stowarzyszeniu , wpisać osobę radnego Krzysztofa Szyndlarewicza.  
  

Radny Krzysztof Szyndlarewicz wyraził zgodę. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są inne propozycje kandydatów do roli 
reprezentanta Powiatu Namysłowskiego w Stowarzyszeniu LGD „Stobrawski Zielony Szlak”. 
 
 Radny Michał Ilnicki zgłosił kandydaturę radnego Pawła Cholasia.  
 
 Radny Paweł Cholaś nie wyraził zgody. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poddał pod głosowanie wniosek 
Starosty Namysłowskiego dotyczący wskazania osoby radnego Krzysztofa Szyndlarewicza do 
reprezentowania powiatu namysłowskiego w Stowarzyszeniu LGD „Stobrawski Zielony 
Szlak”. 
 
 Wniosek został poparty 14 głosami „za” oraz 2 głosami „przeciwnymi”. 
 
 Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak odczytał treść projektu 
uchwały wraz z wniesionymi poprawkami radnego Krzysztof Szyndlarewicza oraz Starosty 
Juliana Kruszyńskiego, a następnie poddał go pod głosowanie. 
  
 Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia 
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Stobrawski Zielony Szlak” została podjęta 15 
głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” i nadano jej numer XXXVI/293/0214 – załącznik 
nr 7 do protokołu. 
 
Ad 6c) 
 

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 2014 roku – załącznik nr 8 do protokołu.  

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

i wydatków w 2014 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXVI/294/2014 
– załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad 6d) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  
w 2014 roku – załącznik nr 10 do protokołu.  
 

W związku z tym, że pytań nie było 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  

w 2014 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXVI/295/2014 – załącznik 
nr 11 do protokołu. 
 
Ad 7) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena 
sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie powiatu 
namysłowskiego w 2013 roku – załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił o opinie 
przewodniczącego Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska oraz 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku. 
 
 Przewodniczący Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Paweł 
Cholaś poinformował, iż Komisja zapoznała się z materiałem. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, iż Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przedstawiony materiał. 
 

Rada Powiatu przyjęła powyższe sprawozdanie.  
 
Ad 8) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
oceny stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za rok 2013 – załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Gacek uzupełniając 
przedstawiony materiał, zwrócił szczególną uwagę na temat wypalania traw oraz zagrożenia 
zatruciem tlenkiem węgla. Na koniec swojej wypowiedzi podziękował za pomoc finansową 
jaką otrzymała jednostka od powiatu. 
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 W związku z tym, że więcej uwag nie było Przewodniczący Rady poprosił o opinie 
przewodniczącego Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska oraz 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku. 
 
 Przewodniczący Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Paweł 
Cholaś poinformował, iż Komisja zapoznała się z materiałem. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, iż Komisja zapoznała się 
z materiałem. 

 
Rada Powiatu przyjęła powyższy materiał.  

 
Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
sprawozdania z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie  
za 2013 rok – załącznik nr 14 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady 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 poinformował, iż Komisja przyjęła 
sprawozdanie. 
 

Rada Powiatu przyjęła powyższe sprawozdanie.  
 
Ad 10) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
sprawozdania z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2013 – załącznik nr 15 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił o opinie 
Przewodniczącego 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 powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, iż Komisja przyjęła 
sprawozdanie. 
 

Rada Powiatu przyjęła powyższe sprawozdanie.  
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Ad 11) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
sprawozdania z wykonania zadań z zakresu geodezji, kartografii oraz gospodarowania 
powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu 
Namysłowskiego za rok 2013 – załącznik nr 16 do protokołu. 

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

przewodniczącego Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska oraz 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Paweł 
Cholaś poinformował, iż Komisja zapoznała się z materiałem. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, iż Komisja zapoznała się z materiałem. 
 
Rada Powiatu przyjęła powyższe sprawozdanie.  

 
Ad 12) 
 
 Nie było odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Ad 13) 
 
 Radny Andrzej Zielonka nawiązując do decyzji o niewyrażeniu zgody na otwarcie 
poradni diabetologicznej w województwie opolskim, zwrócił się do Zarządu o to, aby ten 
podjął inne działania mające na celu otwarcie takiej poradni.  
 
 Radny Michał Ilnicki zwrócił się do Starosty Juliana Kruszyńskiego z pytaniem o to, 
dlaczego na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki NCZ S.A. nie została 
przyjęta propozycja Burmistrza Namysłowa, dotycząca dwukrotnego zwiększenia kapitału 
zakładowego. Następne pytanie skierował do Prezesa Zarządu Spółki NCZ S.A. Kamila 
Dybizbańskiego, aby wyraził swoje zdanie w tym temacie. 
 Poinformował również o tym, iż 21 lutego br. Sąd II instancji orzekł, że były dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniew Juzak jest niewinny wobec zarzucanych mu czynów  
i w związku z tym zapytał Starostę Namysłowskiego o to, czy przeprosi Pana Juzaka oraz 
bezrobotnych pracowników, którzy stracili pracę w Urzędzie. Zapytał również oto, czy 
Starosta ma zamiar zapłacić 134 tys. zł, które powiat zapłacił w związku z przeprowadzoną 
wówczas kontrolą w Urzędzie Pracy. 
 
 Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór nawiązując do wypowiedzi radnego 
Andrzeja Zielonki poinformował, że jest możliwość, aby specjalista-diabetolog dojeżdżał 3 
razy w tygodniu z Opola do Namysłowa, pod warunkiem zwrotu kosztów dojazdów lekarza, 
które w skali roku wyniosłyby ok. 27-30. tys. zł. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński odpowiadając na pytania zadane przez 
radnego Michała Ilnickiego powiedział, iż propozycja Burmistrza Namysłowa sprowadzająca 
się do tego, że za 25 tys. zł. wykupuje akcje które równoważą akcje Gminy i Powiatu jest 
propozycją nie do przyjęcia, gdyż taka kwota nic nie wnosi i oznacza jedynie zrównanie 
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udziałów. Dodał, że Burmistrz nie wniósł innych propozycji ani nie przychylił się do żadnej  
z przedstawionych przez Zarząd Powiatu.  
 Następnie odniósł się do sprawy pana Juzaka, mówiąc że zostało ujawnione przez 
audyt i potwierdzone przez kontrolę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, iż pieniądze  
w Powiatowym Urzędzie Pracy zostały niesłusznie wydane i należało je zwrócić, mimo że za 
zgodą byłego dyrektora PUP oraz byłego starosty wzięły je określone osoby prywatne-
pracownicy. Dodał, że rozstrzygnięcia pracownicze z panem Juzakiem zostały zamknięte, 
więc nie ma go za co przepraszać. Na koniec zaznaczył, że to nie on powinien oddać kwotę  
134 tys. zł, a może radny Michał Ilnicki, gdyż suma ta dotyczy nadużyć i nieprawidłowości, 
które zaszły w okresie, gdy radny Michał Ilnicki pełnił funkcję Starosty.  
 
 Prezes Zarządu Spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. Kamil Dybizbański 
odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Michała Ilnickiego poinformował, że kwota 
600 tys. zł poprawiłaby sytuację sprzętową szpitala.  
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że Burmistrzowi Namysłowa zależy na tym, aby 
mieć wpływ na to co się dzieje w szpitalu, stąd jego propozycja zrównania udziałów między 
Gminą a Powiatem. Dodał, że Starosta Namysłowski w sposób niegospodarny zarządza 
pieniędzmi, zlecając kontrolę w Powiatowym Urzędzie czy przeznaczając do sprzedaży 
grunty w miejscowości Wilków, które mogłyby stać się gruntami pod inwestycje. 
 
 Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór poinformował, gdyż 16ha gruntów pod 
inwestycje nie jest przeznaczonych na sprzedaż.  
  
 Krótka dyskusja radnych na temat prezesa namysłowskiego szpitala oraz udziałów  
w spółce NCZ S.A. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.  
 
 Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał wniosek pod głosowanie. 
 
 Wniosek został radnego Krzysztofa Szyndlarewicza została poparty 15 głosami „za” 
oraz 1 głosem „wstrzymującym”.  
 
Ad 14) 
  

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych ze sprawozdaniem z wysokości 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – załącznik nr 17 do protokołu. 

 
*** 

 
Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że zbliża się czas składania oświadczeń 

majątkowych, ostateczny termin upływa 31 kwietnia br. 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu 
odbędzie się 26 marca br. o godz. 1300. 
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Ad 15) 
 
  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXVI 
posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 
 
 
         XXXVII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1431. 
 

 

 

 

 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 
     

          Roman Półrolniczak 
 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu 

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

 
 

 
 
  
  


