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PROTOKÓŁ NR XL/2014 
Z XL SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XL sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1307. 
 
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 XXXVII/296/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
26 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

b) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2014 
rok, 

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, 
e) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju w 2014 

roku, 
f) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach  

w 2014 roku, 
g) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach  

w 2014 roku, 
h) udzielenia dotacji celowej dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.  

w Namysłowie, 
i) rozpatrzenia skargi z dnia 21 maja 2014 r. na stanowisko Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie uznania skargi na 
czynności związane z przeprowadzeniem I publicznego przetargu 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położnej w Namysłowie, 

j) wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XLVI/376/14 Rady Miejskiej w Oleśnie 
popierającej działania mające na celu zahamowanie wpływu środków 
finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz 
zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 

k) wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XLIV/509/2014 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie planu finansowego Opolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu na 2015 r.” 

7. Informacja nt. realizacji budżetu w I półroczu 2014 r. oraz informacja o kształtowaniu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

8. Ocena sytuacji kryminalno-porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego  
w I półroczu 2014 r. 
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9. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za I półrocze 2014 r. 
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
11. Wnioski i sprawy różne. 
12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
13. Zakończenie sesji. 

 
Ad 1) 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przywitał Starostę 
Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego Andrzeja Spóra, 
oraz wszystkie osoby uczestniczące w sesji. 

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 do porządku obrad wprowadzić  
nowy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/174/2012 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie jako p. 6l. Ponadto zaproponował 
aby w treści projektów uchwał oznaczonych jako 6j i 6k wprowadzić § polegający na 
informacji jakie osoby i instytucje otrzymają podjęte uchwały.  
 

W związku z tym, że innych propozycji co do zmian porządku obrad nie było, 
Przewodniczący Rady poddał proponowane zmiany pod głosowanie. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, 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 XXXVII/296/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
26 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

b) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2014 
rok, 

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, 
e) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju w 2014 

roku, 
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f) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach  
w 2014 roku, 

g) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach  
w 2014 roku, 

h) udzielenia dotacji celowej dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.  
w Namysłowie, 

i) rozpatrzenia skargi z dnia 21 maja 2014 r. na stanowisko Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie uznania skargi na 
czynności związane z przeprowadzeniem I publicznego przetargu 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położnej w Namysłowie, 

j) wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XLVI/376/14 Rady Miejskiej w Oleśnie 
popierającej działania mające na celu zahamowanie wpływu środków 
finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz 
zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 

k) wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XLIV/509/2014 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie planu finansowego Opolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu na 2015 r.” 

l) zmiany uchwały nr XX/174/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie. 

7. Informacja nt. realizacji budżetu w I półroczu 2014 r. oraz informacja o kształtowaniu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

8. Ocena sytuacji kryminalno-porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego  
w I półroczu 2014 r. 

9. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za I półrocze 2014 r. 
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
11. Wnioski i sprawy różne. 
12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
13. Zakończenie sesji. 

 
Ad 3) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXXIX 
sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 11 czerwca 2014 r. 

 
 Protokół z XXXIX 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. 
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Ad 5) 
 
 Radny Andrzej Zielonka powiedział, że na ostatniej Komisji Edukacji, Kultury, 
Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku radni otrzymali bardzo krótką  
i lakoniczną informacje dot. nie przyznania możliwości otrzymania specjalizacji diabetologii 
dla Pani dr Berger. Poprosił, aby Starosta Namysłowski wyjaśnił radnym a przede wszystkim 
chorym na cukrzycę zaistniałą sytuację, a następnie przypomniał, wcześniejsze działania 
dotyczące pozyskania przez powiat namysłowski diabetologa. Zaproponował, aby 
wystosować apel do Wojewody Opolskiego o ochronę i możliwości realizacji zdrowia dla 
chorych na cukrzyce, których jest ponad 3000 na terenie powiatu namysłowskiego.  
 
 Prezes Namysłowskiego Stowarzyszenia Diabetyków Krzysztof Horodyński odniósł 
się do powyższego tematu mówiąc, że od 4 lat czynione są starania o poradnie 
diabetologiczną, a w tym roku otrzymał informację z NFZ, że umowa na poradnię dla 
chorych na cukrzycę nie zostanie przedłużona. Dodał, że Wicestarosta Namysłowski obiecał, 
że w powyższym temacie porozmawia z Wojewodą Opolskim, a poradnia jest potrzebna 
ponieważ chorzy na cukrzyce nie mają opieki. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że w p. 10 zostanie udzielona odpowiedź 
 
 Radny Sławomir Hinborch zwrócił się do Zarządu Powiatu z pytaniem kto pełni 
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej NCZ S.A.? 
 
Ad 6a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 
2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  
w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 4 do protokołu. 
 

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

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. 
 
 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2014 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XL/325/2014 – załącznik nr 5 do protokołu. 
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Ad 6b) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2014 rok – 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 

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

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

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 

Namysłowskiego za 2014 rok została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XL/326/2014 
– załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad 6c) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania 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 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom poinformował, 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 XL/327/2014 – 
załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad 6d) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania 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 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom poinformował, 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 XL/328/2014 – załącznik  
nr 11 do protokołu. 
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Ad 6e) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju w 2014 roku 
załącznik nr 12 do protokołu. 

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

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

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. 
 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Pokoju w 2014 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XL/329/2014 – 
załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad 6f) 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 

udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach w 2014 roku 
– załącznik nr 14 do protokołu. 

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

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

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. 
 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Fałkowicach w 2014 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XL/330/2014 
– załącznik nr 15 do protokołu. 

 
Ad 6g) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach w 2014 roku – 
załącznik nr 16 do protokołu. 
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W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu oraz 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku o opinię. 
 

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. 
 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Strzelcach w 2014 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XL/331/2014 – 
załącznik nr 17 do protokołu. 

 
Ad 6h) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie – 
załącznik nr 18 do protokołu. 
 

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

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. 
 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Namysłowskiego Centrum 
Zdrowia S.A. w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XL/332/2014 
– załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Ad 6i) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi z dnia 21 maja 2014 r. na stanowisko Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie uznania skargi na czynności związane 
z przeprowadzeniem I publicznego przetargu nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości rolnej położnej w Namysłowie – załącznik nr 20 do protokołu. 
  

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zgłosił poprawkę do powyższego projektu uchwały 
dotyczącą podania pełnych imion i nazwisk w stanowisku Komisji Rewizyjnej, a nie tylko 
inicjałów osób zainteresowanych. 
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Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że na komisjach został poruszony temat 
dotyczący poprawki jaką zgłosił radny Szyndlarewicz i poprosił o opinię Radce Prawnego 
Monikę Wojnowską. 

 
Radca Prawny Monika Wojnowska wyjaśniła, iż w uchwale mogą zostać podane pełne 

imiona i nazwiska osób zainteresowanych, jednakże w momencie publikacji na BIP muszą 
zostać podane tylko inicjały. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę radnego 
Krzysztofa Szyndlarewicza. 

 
Radni jednogłośnie za, zagłosowali za poprawką zgłoszoną przez radnego 

Szyndlarewicza. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię. 
 

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

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 maja 2014 r. na stanowisko 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie uznania skargi na 
czynności związane z przeprowadzeniem I publicznego przetargu nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości rolnej położnej w Namysłowie została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer XL/333/2014 – załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Ad 6j) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XLVI/376/14 Rady Miejskiej w Oleśnie 
popierającej działania mające na celu zahamowanie wpływu środków finansowych 
wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego – załącznik nr 22 do protokołu. 
  

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

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

Uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XLVI/376/14 Rady 
Miejskiej w Oleśnie popierającej działania mające na celu zahamowanie wpływu 
środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz 
zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer  XL/334/2014 – załącznik nr 23 do protokołu. 

 
Ad 6k) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XLIV/509/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego 
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z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego  
w sprawie planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Opolu na 2015 r.” – załącznik nr 24 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 poinformował, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XLIV/509/2014 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie przyj ęcia „Apelu Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie planu finansowego Opolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu na 2015 r.” została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XL/335/2014 – załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Ad 6l) 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały nr XX/174/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 czerwca 2012 
r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  
w Namysłowie – załącznik nr 26 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  
Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu oraz 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku o opinię. 
 

Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Paweł Cholaś poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

 
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. 
 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/174/2012 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer XL/336/2014 – załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Ad 7) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż informacja nt. realizacji budżetu  
w I półroczu 2014 r. oraz informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
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była omawiana na komisjach, a następnie zapytał czy są pytania do materiału – 
załącznik nr 28 do materiału. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  
Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska oraz 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię. 
 

Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Paweł Cholaś poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 
 
 Powyższa informacja została przyjęta pozytywnie przez radnych. 
 
Ad 8) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do materiału dotyczącego oceny 
sytuacji kryminalno-porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego w I półroczu 2014 
r. – załącznik nr 29 do materiału. 

 
Radny Andrzej Zielonka podziękował za szczegółowe przygotowanie materiału,  

a następnie zapytał o współpracę Komendy Powiatowej Policji ze Strażą Miejską. 
 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Marek Florianowicz poinformował, że 

współpraca ze Strażą Miejską jest na dobrym poziomie. Dodał, że wspólnie ze Strażą Miejską 
szukają rozwiązań co do walki z przestępczością narkotykową wśród młodzieży, ponieważ na 
chwilę obecną jest to największy problem na terenie powiatu. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński na ręce Komendanta Florianowicza 
przekazał na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie narkotesty do wykorzystania 
wśród młodzieży i kierowców. 
 
 Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Marek Florianowicz podziękował za 
narkotesty mówiąc, że są one niezbędne do walki z przestępczością narkotykową. 
 
Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do informacji 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za I półrocze 2014 r. – załącznik nr 30 do 
protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  
Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu oraz 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku o opinię. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Paweł Cholaś poinformował, że komisji zapoznała się z informacją. 
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Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. Poinformował, że na 
Komisji w dniu 22 września br. radny Krzysztof Szyndlarewicz złożył wniosek o zbadanie 
sprawy dot. wysokości wypłaconych świadczeń pieniężnych dla byłego Prezesa 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Piotra Rogalskiego. Dodał, że wniosek został 
jednogłośnie poparty przez Komisję. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że Komisja zapoznała 
się z informacją. 
 

Powyższa informacja została przyjęta przez radnych. 
 
Ad 10) 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński odniósł się do pytania radnego Sławomira 
Hinborcha odnośnie tego kto w danej chwili pełni funkcję Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej NCZ S.A. Wyjaśnił, że do momentu odwołania Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej NCZ S.A. Pan Helmut Pyka pełni swoją funkcję, a w najbliższy poniedziałek 
odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy NCZ S.A., na którym zostanie odwołany 
członek rady nadzorczej i powołany nowy członek. Na powyższą okoliczność Starosta 
Namysłowski przytoczył Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 09 maja 2012 r. 
  
 Starosta Namysłowski następnie odniósł się do kwestii specjalizacji diabetologicznej 
pani dr B. B., którą poruszył radny Andrzej Zielonka, mówiąc, że już wcześniej wraz  
z Zarządem Namysłowskiego Stowarzyszenia Diabetyków jak i z Prezesem Dybizbańskim,  
a wcześniej z Prezesem Rogalskim starali się utworzyć poradnię diabetologiczną  
w Namysłowie. Dodał, że w dniu wczorajszym dowiedział się, iż sprawa miejsca 
specjalizacyjnego dla dr B., a tym samym powstanie poradni diabetologicznej się 
skomplikowało. Następnie przekazał informację, iż kilka chwil wcześniej rozmawiał  
z Wojewodą Opolskim i po godzinie 1500 będzie rozstrzygnięcie powyższej kwestii. 
Powiedział, że jedynym miejscem gdzie specjalizacja może się odbyć na terenie 
województwa opojskiego jest szpital MSW w Opolu. Dodał, że Wojewoda Opolski nie jest 
dysponentem miejsc specjalizacyjnych, ponieważ miejsca specjalizacyjne tworzą szpitale. 
Starosta Kruszyński powiedział, że jeżeli będzie możliwość stworzenia miejsca 
specjalizacyjnego dla dr. B. to on pierwszy będzie miał taką informację, dodając, że 
Wojewoda Opolski jest również zatroskany powyższą sytuacją i wyraża chęć spotkania  
w celu wypracowania wspólnej ścieżki do otwarcia pracowni diabetologicznej  
w Namysłowie. 
 
 Radny Andrzej Zielonka odniósł się do wypowiedzi Starosty, mówiąc, że jest w niej 
kilka nieścisłości, a mianowicie to, że to właśnie Wojewoda Opolski jest dysponentem miejsc 
specjalizacyjnych. Dodał, ze rozmawiał z Panią Anną Porębską Kierownikiem Wydziału 
Polityki Społecznej i Zdrowia, która powiedziała, że sprawa jest w dużej mierze do 
załatwienia, a jak się teraz dowiaduje to jest już po konkursie i sprawa jest zamknięta. Radny 
Zielonka powiedział, że po godzinie 1500 nic nowego nie zostanie wniesione do sprawy,  
a Starosta Namysłowski gra na czas. Zaproponował, aby radni powiatu wystąpili do 
Wojewody Opolskiego z Apelem dotyczącym poparcia dla Namysłowskiego Stowarzyszenia 



 12

Diabetyków o przyznanie dla lekarza z terenu powiatu namysłowskiego specjalizacji 
diabetologicznej. 
 Wicestarosta Namysłowski odniósł się do powyższego tematu, mówiąc, że powiat 
namysłowski nie dostanie diabetologa, ponieważ na województwo opolskie było 
przeznaczone tylko jedno miejsce specjalistyczne i otrzymało je miasto Opole. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 minut przerwy w celu wypracowania Apelu 
zaproponowanego przez radnego Andrzeja Zielonkę. 
 
 Po przerwie stan radnych 16. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński powiedział, że z tego co wie to konkurs nie 
został jeszcze rozstrzygnięty, a dokumenty można składać do końca września. Zapewnił, że  
z jego strony, ani ze strony Wojewody nie jest to żadna gra, a Wojewoda Opolski chętnie 
spotka się z Namysłowskim Stowarzyszeniem Diabetyków i porozmawia na temat poradni 
diabetologicznej w Namysłowie. 
 
 Radny Andrzej Zielonka powiedział, że od kilku osób słyszał, że Pani dr B. nie 
otrzyma specjalizacji, a miała taką nadzieję, ponieważ startowała w konkursie już trzeci raz  
i ponownie została wyeliminowana. Następnie radny przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przyj ęcia Apelu Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie przyznania dla lekarza  
z terenu powiatu namysłowskiego możliwości specjalizacji diabetologicznej oraz 
zapewnienia dostępu do Poradni Diabetologicznej na terenie powiatu – załącznik nr 31 
do protokołu.  
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński poinformował, że jest po rozmowie  
z Wojewodą Opolski, który rozmawiał z Dyrektorem Drobikiem i wspólnie rozpoczęli 
starania o zwiększenie o jedno miejsce specjalizacyjne na szczeblu kraju dla powiatu 
namysłowskiego.  
 
 Radny Andrzej Zielonka powiedział, że słowa Starosty Namysłowskiego utwierdziły 
go w działaniu dotyczącym podjęcia Apelu, dodając, że może to jedynie pomóc chorym na 
cukrzycę z Powiatu Namysłowskiego. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz również poparł Apel, sugerując jednocześnie, by 
przekazać Apel również Zarządowi Województwa Opolskiego. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego poddał powyższy projekt uchwały 
pod głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie przyjęcia Apelu Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie 
przyznania dla lekarza z terenu powiatu namysłowskiego możliwości specjalizacji 
diabetologicznej oraz zapewnienia dostępu do Poradni Diabetologicznej na terenie 
powiatu została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XLI/337/2014 – załącznik nr 32 
do protokołu. 
 
 Radny Sławomir Hinborch zwrócił uwagę na fakt, iż w wyroku Sądu Najwyższego 
jaki odczytał Starosta Namysłowski odnośnie odwołania przewodniczącego rady nadzorczej 
było napisane, że niezwłocznie po złożeniu wniosku o rezygnację powinno zostać zwołane 
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walne zgromadzenie akcjonariuszy NCZ S.A., a wniosek został złożony w czerwcu a chwili 
obecnej jest wrzesień.  
 
Ad 11) 
 
 Wniosków i spraw różnych nie było. 
 
Ad 12) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował informację o przebiegu wykonania budżetu 
powiatu za I półrocze 2014 r. – załącznik nr 33 do protokołu. 
 

*  *  * 
  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że kolejna sesja odbędzie się  
17 października br.  
 
Ad 13) 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu zamknął XL 
posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 
 
 
         XLI sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1417. 
 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
     

          Roman Półrolniczak 
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