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PROTOKÓŁ NR V/2011 
Z V SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 9 LUTEGO 2011 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady V sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1305. 
 
Proponowany porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu 

Powiatu między sesjami.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania mandatu radnego przez p. Sławomira 

Gradzika. 
5. Ślubowanie radnego.  
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) o uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnych 
położonych w Wilkowie z Panem S. B. zamieszkałym w S. M., na okres ośmiu 
lat, 

b) o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia w drodze 
przetargu nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie. 

c) powołanie Komisji Rewizyjnej, 
d) odwołanie radnego z Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 
e) powołania radnego do Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. 

9. Interpelacje i zapytania radnych.  
10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach 

bieżących. 
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
12. Wolne wnioski i sprawy różne. 
13. Zakończenie sesji. 

 
 
Ad1) 

Otwarcia V sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Roman Półrolniczak. Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do 
protokołu, stwierdził prawomocność obrad (w sesji uczestniczyło 16 radnych). Lista 
obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób 
uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu przywitał radnych Powiatu Namysłowskiego, Starostę 
Namysłowskiego – Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego – Andrzeja Spóra, 
posła na Sejm – Łukasza Tuska, dyrektorów biur Poselskich, Sekretarza Powiatu – Andrzeja 
Gosławskiego, Skarbnik Powiatu – Katarzynę Parzonkę, Mecenasa – Helmuta Pykę, 
Kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, Przewodniczącego Rady Miasta  
i pozostałe osoby przybyłe na sesję. 
 
 



 2

Ad 2) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do porządku obrad i udzielił głosu radnemu 
Romanowi Letkiemu. 

 
Radny Roman Letki poprosił o wycofanie wniosku w sprawie odwołania go  

z Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. W związku z tym poprosił o usunięcie z porządku 
obrad uchwał w sprawie odwołania radnego z Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  
i w sprawie powołania radnego do Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, stanowiących 
kolejno załącznik nr 3, 4 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu radnemu Michałowi Ilnickiemu. 
 

Radny Michał Ilnicki wystąpił z wnioskiem o wyłącznie z porządku obrad projektu 
uchwały dot. uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnych położonych  
w Wilkowie z Panem S. B. zamieszkałym w S. M., na okres ośmiu lat. Uzasadnił, że w 
poprzedniej kadencji trwały negocjacje z panem S. B. aby odstąpił 3 lata przed upływem 
terminu umowy, od dzierżawienia 100 h gruntów rolnych za parkiem w Namysłowie. Po 
przeprowadzonych rozmowach pan S. B. wyraził zgodę na powyższe i w ramach 
rekompensaty Powiat postanowił wydzierżawić Panu B. 32 ha w gminie Wilków na okres 8 
lat. Powiedział, że z taką propozycję Zarząd Powiatu wystąpił na Sesji, na co Rada Powiatu 
wyraziła zgodę i została spisana wstępna umowa. Jednak okazało się, że stawka dzierżawy 
gruntu była niewspółmiernie podniesiona do stawki, którą obecnie płacił pan B. Została więc 
sporządzona druga umowa, w której stawka dzierżawy gruntów w Wilkowie była jednakowa 
jak w przypadku dzierżawy gruntów za parkiem w Namysłowie. Zarząd Powiatu, w związku 
z wyborami, nie zdążył zawrzeć tej umowy i poprosił obecnych członków Zarządu o jej 
zawarcie. Dodał, ze jeśli Zarząd miałby jakieś wątpliwości,to powołana dziś Komisja 
Rewizyjna, może pomóc rozpatrzeć te kwestie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu radnemu Cezaremu Zając. 
 
 Radny Cezary Zając złożył wniosek aby wycofać z proponowanego porządku obrad 
punkt 8c, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – 
załącznik nr 5 do protokołu. Powiedział, że nie ma pełnego składu Rady Powiatu, gdyż radny 
Andrzej Gosławski został Sekretarzem Powiatu w związku z czym w Radzie Powiatu na jego 
miejscu zasiądzie nowy członek.  
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak powiedział, że na jego ręce wpłynęło 
pismo od radnego Andrzeja Gosławskiego, w którym zrzeka się on mandatu. W związku  
z powyższym Przewodniczący Rady wniósł do porządku obrad następujące projekty uchwał 
w sprawie: 
- stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Gosławskiego 
- odwołania radnego z członka Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej, 
- powołania radnego do Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę w porządku obrad wniesioną 
przez radnego Romana Letkiego. 

 
Rada powiatu jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę w porządku obrad. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę w porządku obrad wniesioną 

przez radnego Michała Ilnickiego. 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Wicestaroście – Andrzejowi Spórowi. 
 

Wicestarosta Namysłowskie – Andrzej Spór odniósł się do wypowiedzi radnego 
Michała Ilnickiego. Powiedział, że Zarząd nie zamierza zrobić krzywdy panu B., chce jedynie 
uporządkować tę sprawę. Dodał, że obecnie pan B. obsiał pole pomimo iż nie miał podpisanej 
umowy z Powiatem, ale Zarząd Powiatu pozwoli mu na zebranie plonów. Zaznaczył, że 
Zarząd Powiatu zamierza spotkać się z Panem S. B. i zaproponować rozwiązanie korzystne 
dla obu stron. Dodał, że Zarząd nie chciałby wiązać się z panem B. aż na 8 lat, gdyż będzie 
próbował uzyskać od Ministerstwa zgodę na odrolnienie gruntów w Wilkowie.   
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że na dzień dzisiejszy Zarząd Powiatu nie ma żadnej 
propozycji dla Pana B. więc nie widzi przeszkód by wycofać projekt uchwały zawarty  
w punkcie 8a porządku obrad. Dodał, że w poprzedniej kadencji to właśnie Rada Powiatu, 
podejmując uchwałę, postanowiła podpisać umowę na okres 8 lat z panem B.. Podtrzymał 
swój wniosek o wycofanie projektu uchwały dotyczącego uchylenia uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie z Panem S. B. zamieszkałym  
w S. M., na okres ośmiu lat, z porządku obrad. 
 

Przewodniczący Rady ponownie poddał pod głosowanie poprawkę w porządku obrad 
wniesioną przez radnego Michała Ilnickiego 
 

Rada Powiatu przy 7 głosach za i 8 głosach przeciw, odrzuciła  proponowaną zmianę  
w porządku obrad. 

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę w porządku obrad wniesioną 

przez radnego Cezarego Zając. 
 
Rada Powiatu przy 11 głosach za i 4 głosach wstrzymujących przyjęła proponowaną 

zmianę w porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie swój wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad uchwały sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja 
Gosławskiego. 

 
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę w porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie swój wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad uchwały w sprawie odwołania radnego z członka Komisji Budżetu, Rozwoju  
i Informacji o Unii Europejskiej 
 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę do porządku obrad 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie swój wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad uchwały w sprawie powołania radnego do Komisji Budżetu, Rozwoju  
i Informacji o Unii Europejskiej 
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Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad po zmianach jakie 

zaproponowali radni i poddał porządek po zmianach pod głosowanie. 
 
 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu 

Powiatu między sesjami.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania mandatu radnego przez p. Sławomira 

Gradzika. 
5. Ślubowanie radnego.  
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) o uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnych 
położonych w Wilkowie z Panem S. B. zamieszkałym w S. M., na okres ośmiu 
lat, 

b) o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia w drodze 
przetargu nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie. 

c) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Gosławskiego 
d) odwołania radnego z członka Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 

Europejskiej, 
e) powołania radnego do Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 

Europejskiej. 
9. Interpelacje i zapytania radnych.  
10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach 

bieżących. 
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
12. Wolne wnioski i sprawy różne. 
13. Zakończenie sesji. 

 
Ad 3) 
 

Starosta Julian Kruszyński przedstawił informację o realizacji uchwał Rady Powiatu 
podjętych na IV sesji w dniu 18 stycznia 2011 r. stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu oraz 
informację z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami tj. od 18 stycznia 2011 
r. do 9 lutego 2011 r., która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 Radny Michał Ilnicki zapytał czy Komisja, która wykonywała badania drogi 
Głuszyna- Brzezinka dopatrzyła się nieprawidłowości. Ponadto zapytał, czy wyznaczone są 
osoby reprezentujące Powiat, na jutrzejszej sprawie sądowej w Warszawie. Dodał, że sprawa 
dotyczy odwołania Powiatu od opinii Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 
który stwierdził, że nie jest on stroną w sprawie unieważnienia decyzji budowy drogi 
Głuszyna- Brzezinka.  Zaproponował, że jeśli nie to prosi aby Zarząd Powiatu udzielił takiego 
pełnomocnictwa właśnie jemu. Poprosił również Starostę o powtórzenie kwestii dotyczących 
szpitala, którymi nie zainteresował się Zarząd Powiatu. 
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 Starosta – Julian Kruszyński powiedział, że nie stwierdził, że Zarząd Powiatu nie 
interesuje się szpitalem. Uważa jednak, że kwestie dotyczące pracowników spółki, związane  
z uposażeniem powinny być rozpatrywane przez kierownictwo spółki, ponieważ Zarząd 
Powiatu nie posiada kompetencji by rozstrzygać sprawy dotyczące wynagradzania 
pracowników zatrudnionych w NCZ. Powiedział, że Zarządowi Powiatu została 
przedstawiona korespondencja pomiędzy Prezesem Andrzejem Gallą a Dyrektorem Piotrem 
Rogalskim dotycząca wypłaty trzymiesięcznej odprawy dla pana Rogalskiego. Wynika z niej, 
że Dyrektor Rogalski wystąpił z pismem o wstrzymanie wypłaty odprawy związanej  
z odwołaniem go ze stanowiska Prezesa NCZ, ponieważ uważa, że kwestie te wymagają 
wyjaśnień prawnych. Dodał, że na sali znajduje się Dyrektor Rogalski, który może sam 
ustosunkować się do tych kwestii. Starosta odniósł się również do sprawy nieprawidłowości 
budowy drogi Głuszyna- Brzezinka. Powiedział, że odbył się Zarząd wyjazdowy przy udziale 
pracowników Starostwa Pana Edmunda Dworeckiego, Władysława Żółtanieckiego, 
Krzysztofa Holineja oraz pana Marka Świetlika z Urzędu Wojewódzkiego. Został 
przedstawiony stan faktyczny i przyznaje, że wiele rzeczy go zadziwiło. Dodał, że wiele 
kwestii jest analizowanych. Jednocześnie poprosił Pana Mecenasa – Helmuta Pykę aby 
przedstawił stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie jutrzejszej rozprawy sądowej w 
Warszawie.  
 
 Radca Prawny – Helmut Pyka wyjaśnił, że sprawa, która toczy się przed Sądem 
Administracyjnym w Warszawie jest sprawą formalno – prawną, a nie merytoryczną więc 
stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Zapoznał Radnych Powiatu i inne osoby obecne na Sali 
z pismem, które zostało skierowane do Sądu Administracyjnego w Warszawie od Zarządu 
Powiatu Namysłowskiego podtrzymujące stanowisko by Sąd rozstrzygnął sprawę drogi 
Głuszyna – Brzezinka.  
 
 Radny – Michał Ilnicki powiedział, że bardzo się cieszy, że takie pismo zostało 
wysłane. Odniósł się do wypowiedzi Starosty odnośnie spraw Namysłowskiego Centrum 
Zdrowia. Uważa, że Zarząd powinien zainteresować się świadczeniem nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej na terenie powiatu. 
 
 Starosta – Julian Kruszyński powiedział, że w dniu 26 stycznia Prezes Andrzej Galla 
skierował do Zarządu pismo, w którym poruszone zostały kwestie związane z całodobową 
opieką medyczną i w którym znajduje się uwaga, że sprawy te powinny zostać omówione  
w gronie wspólników NCZ S.A. Jednocześnie wyjaśnił, że dnia 31.12.2010 wystąpił do pana 
Prezesa z pismem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia akcjonariuszy by omówić 
wszystkie ważne sprawy, w tym odwołanie obecnej Rady Nadzorczej. Powiedział, że Prezes 
Galla nie odpowiedział na ten apel. W związku z czym wystąpił do Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej o pilne zwołanie zgromadzenia akcjonariuszy, który na dwa dni przed upływem 
terminu na który powinien się do tej prośby ustosunkować, zwołał posiedzenie na 1 marca 
2011 r. Zapytał więc czy Pan Radny Michał Ilnicki dalej uważa, że Staroście jest obojętne 
Namysłowskie Centrum Zdrowia i zdrowie obywateli Powiatu, w sytuacji kiedy korzystając  
z przysługujących możliwości skraca ten termin i zwołuje zgromadzenie akcjonariuszy na 
dzień 16 lutego na godz. 1000. 
 
 Radny Michał Ilnicki odniósł się do wypowiedzi Starosty Namysłowskiego  
i powiedział, że nie po to zwołuje on walne zgromadzenie akcjonariuszy, aby omówić sprawę 
całodobowej opieki zdrowotnej, ale po to aby odwołać obecny zarząd spółki i powołać 
swojego kolegę na Prezesa NCZ. Powiedział, że nie trzeba zwoływać posiedzenia 
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akcjonariuszy aby ustalić sprawy dotyczące całodobowej opieki zdrowotnej, wystarczy 
jedynie spotkać się z Prezesem Andrzejem Gallą i Dyrektorem Piotrem Rogalskim. 
 
 Dyrektor Piotr Rogalski wyjaśnił sprawę całodobowej opieki zdrowotnej. Powiedział, 
że Prezes Andrzej Galla zwrócił się do niego z prośbą o opinię w sprawie świadczenia 
całodobowej opieki zdrowotnej. Zaznaczył, że wyraził on opinie negatywną, którą w piśmie 
umotywował. Dodał, że Prezesem jest Pan Andrzej Galla i to on będzie podejmował 
ostateczna decyzję. Powiedział jednak, że NCZ, za te pieniądze, nie jest w stanie wykonać tej 
usługi w lepszym standardzie niż robi to dr K. Powiedział, że uważa iż nie jest to sprawa 
Zarządu Powiatu, a jedynie zarządu spółki. 
 
 Radny Sławomir Hinborch powiedział, że uważa iż jest to jednak sprawa Powiatu, 
gdyż bezpieczeństwo obywateli wynika bezpośrednio z ustawy o samorządzie powiatowym. 
Powiedział, że pomimo konfliktów interpersonalnych w szpitalu, Zarząd Powiatu powinien 
nakłonić Prezesa i Dyrektora by wspólnie podpisali kontrakt na całodobową opiekę 
zdrowotną. 
 
 Starosta – Julian Kruszyński odniósł się do wypowiedzi radnego Michała Ilnickiego, 
mówiąc, że został przez niego obrażony. Powiedział, że bardzo mocno leży mu na sercu 
zdrowie obywateli naszego powiatu. Dodał, że po to została stworzona spółka pn. 
Namysłowskie Centrum Zdrowia, zarządzana przez zarząd i Prezesa, aby ktoś ponosił 
odpowiedzialność za kontrakty, za czyny i za zaniechania również. Uważa, że jeżeli kontrakt 
dot. całodobowej opieki zdrowotnej był kontraktem intratnym to powinien zostać podpisany  
i odwrotnie, a za czynności te będzie rozliczany zarząd spółki. Poprosił, jednocześnie, aby nie 
używać pod jego adresem słów, które może uznać za obraźliwe.  
 

Radni przyjęli przedstawione przez Starostę informacje. 
 
Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały  w sprawie uzyskania 
mandatu radnego przez p. Sławomira Gradzika – załącznik nr 8 do protokołu i poddał ją 
pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie uzyskania mandatu radnego przez p. Sławomira Gradzika 
została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer V/24/2011, stanowi ona załącznik nr 9 do 
protokołu. 
 
 Ad 5) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do odczytania roty ślubowania informując, 
że po przeczytaniu tekstu ślubowania radny wypowiada słowo „ ślubuję” , a przyrzeczenie 
może być złożone z dodaniem słów „tak mi dopomóż Bóg”.  
 
„Uroczyście ślubuj ę rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu 

Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla 

pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, 

przestrzegać Konstytucji  i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” 
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 Po odczytaniu roty ślubowania radny Sławomir Gradzik przystąpił do złożenia 
ślubowania, dodając słowa ,,tak mi dopomóż Bóg’’. 
 
 Ad 6) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zaznaczył, iż każdemu z radnych zostało udostępnione 
ksero Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, stanowiące załącznik  
nr 10 do protokołu. W związku z tym, iż Radni nie wykazali woli by odczytać treść 
powyższego dokumentu Przewodniczący poddał powyższy Regulamin pod głosowanie. 

 
Regulamin wyboru Wiceprzewodniczących Rady powiatu został przyjęty 

jednogłośnie. 
  
 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że należy powołać trzy osobową 
Komisję Skrutacyjną, dodając, że członkowie Komisji nie mogą być kandydatami na funkcję 
Wiceprzewodniczących. 
 
 Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do radnych o zgłaszanie kandydatów do 
składu komisji Skrutacyjnej. 
 

Radny Andrzej Zielonka zgłosił kandydaturę radnego Cezarego Zająca. Radny wyraził 
zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji. 

 
Mecenas – Helmut Pyka poprosił, aby każdy wytypowany członek Komisji złożył 

oświadczenie, że nie zamierza kandydować na Wiceprzewodniczącego Rady. 
 
W związku  powyższym radny Cezary Zając oświadczył, ze nie zamierza kandydować 

na Wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Radny Sławomir Hinborch zgłosił kandydaturę radnej Weroniki Nawrot. Radna 

wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji i oświadczyła, że nie zamierza 
kandydować na Wiceprzewodniczącego Rady. 
 

Radny Andrzej Spór zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Zielonki. Radny wyraził 
zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji i oświadczył, że nie zamierza kandydować na 
Wiceprzewodniczącego Rady. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zaznaczył, że Komisja musi ze swojego składu, 

wybrać Przewodniczącego. Stwierdził, że została powołana Komisja w składzie trzy 
osobowym, następnie zaproponował zamknięcie listy i poprosił o przegłosowanie Komisji  
w składzie: 

1. Cezary Zając 
2. Weronika Nawrot 
3. Andrzej Zielonka 

 
W wyniku głosowania radni jednogłośnie zamknęli listę kandydatów powołując Komisję j/w. 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak zwrócił się do radnych o zgłaszanie 
kandydatur na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady. 
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Radny Michał Ilnicki zgłosił kandydaturę radnego Pawła Cholasia i Sławomira 

Gradzika. Radni wyrazili zgodę. 
 
Starosta – Julian Kruszyński zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Szyndlarewicza. 

Radny wyraził zgodę. 
 
W związku z brakiem propozycji kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu, Przewodniczący Rady zamknął listę pretendentów i poprosił o przegłosowanie 
wytypowanych kandydatur: 

1. Paweł Cholaś 
2. Sławomir Gradzik 
3. Krzysztof Szyndlarewicz 

 
W wyniku głosowania radni jednogłośnie zamknęli listę kandydatów na 

Wiceprzewodniczących Rady 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poprosił Komisję Skrutacyjną  
o przygotowanie kart do głosowanie ogłaszając 5 minutową przerwę. 
 
Po przerwie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu oddał głos radnemu Cezarowi Zając – 
Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej. 

 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Cezary Zając powiedział, ze Komisja 

sporządziła karty do głosowania. Odczytał §4 regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących 
Rady Powiatu. Następnie przystąpił do wyczytywania radnych. 

 
Mecenas – Helmut Pyka  dopowiedział, że radny może złożyć maksymalnie 2 znaki 

,,X’’, ale zaznaczył, że jeden głos ,,X’’ też jest ważny.  
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Cezary Zając zgodnie z listą obecności 

wyczytywał radnych do głosowania i przeprowadził głosowanie tajne 
 

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 minutową 
przerwę. 
 
Po przerwie.  

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poprosił Komisję Skrutacyjną  

o odczytanie wyników głosowania. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Cezary Zając odczytał protokół Komisji 

Skrutacyjnej. Protokół z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Wyjaśnił, iż w wyniku tajnego głosowania oddano 16 głosów, w tym 16 głosów ważnych. 
Poinformował radnych, że w radny Paweł Cholaś otrzymał 7 głosów, radny Sławomir 
Gradzik 16 głosów i radny Krzysztof Szyndlarewicz 9 głosów. 
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Ad 7) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu – załącznik nr 12 do protokołu i poddał ją 
pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer V/25/2011, stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad 8) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie  
o uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnych położonych  
w Wilkowie z Panem S. B. zamieszkałym w S. M., na okres ośmiu lat– załącznik nr 14 do 
protokołu i poddał ją pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie o uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie z Panem S. B. zamieszkałym w S. M., na 
okres ośmiu lat została podjęta przy 8 głosach za, 7 głosach sprzeciw i 1 głosie 
wstrzymującym. Nadano jej numer V/26/2011 i stanowi ona załącznik nr 15 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej o opinię w sprawie powyższej uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji – Andrzej Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Ad 8b) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie  
o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie – załącznik nr 16 do protokołu i poddał 
ją pod głosowanie. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju 

i Informacji o Unii Europejskiej o opinię.  
 
Przewodniczący Komisji – Andrzej Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
 Uchwała w sprawie o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia  
w drodze przetargu nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer V/ 27/2011, stanowi ona załącznik nr 17 do protokołu 
 
Ad 8c) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z  pismem, które wpłynęło od pana 
Andrzeja Gosławskiego w sprawie zrzeczenia się mandatu radnego – załącznik nr 18 do 
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protokołu. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego Andrzeja Gosławskiego – załącznik nr 19 do protokołu i poddał ją pod 
głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja 

Gosławskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer V/28/2011, stanowi ona 
załącznik nr 20 do protokołu 
 
Ad 8d) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
odwołania radnego z członka Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej – załącznik nr 21 do protokołu i poddał ją pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie odwołania radnego z członka Komisji Budżetu, Rozwoju  
i Informacji o Unii Europejskiej  została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer  
V/ 29/2011, stanowi ona załącznik nr 22 do protokołu. 

 
Ad 8e) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak powiedział, że w związku z powyższym 
należy uzupełnić skład Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej. Poprosił 
radnych o propozycje kandydatów. 

 
Radny Andrzej Spór zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Gradzika. Radny wyraził 

zgodę na członkowstwo w Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej. 
 

W związku z brakiem innych propozycji kandydatów na członka Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt 
uchwały w sprawie powołania radnego do Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 
Europejskiej – załącznik nr 23 do protokołu i poddał ją pod głosowanie 

 
Uchwała w sprawie powołania radnego do Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji 

o Unii Europejskiej została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer V/30/2011, stanowi 
ona załącznik nr 24 do protokołu 
 
Ad 9) 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak odczytał interpelację, która wpłynęła od 
radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wspólnoty Obywatelskiej oraz Porozumienia 
Namysłowskiego, z zapytaniem „dlaczego Zarząd Powiatu nie ogłosił konkursu na 
stanowisko Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie” – 
załącznik nr 25 do protokołu.  

 
Radny Sławomir Hinborch zapytał Starostę o wniosek do ,,Schetynówek’’ (Narodowy 

Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011) odnośnie drogi Dąbrówka – Osiek , jakie 
są szanse realizacji tego zadania.  

 
Wicestarosta Andrzej Spór powiedział, że na razie program Schetynówki został 

wstrzymany. 
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Radny Sławomir Hinborch zapytał czy w związku z uzyskaniem środków przez 

Województwo Opolskie z Krajowej Rezerwy Wykonania powiat planuje partycypować  
w dodatkowych przedsięwzięciach i czy otrzyma z tego tytułu dofinansowanie.  

 
Wicestarosta Andrzej Spór odpowiedział, że z podziału wykonanego przez Zarząd 

Wojewódzki, powiat nie łapie się na jakiekolwiek dofinansowanie. Powiedział, że stanowisko 
starostów na konwencie, który odbył się 7.02-8.02 br., jest takie, aby spróbować wpłynąć na 
zmianę stanowiska Zarządu Wojewódzkiego.  

 
Starosta – Julian Kruszyński powiedział, że za pośrednictwem Wojewody Opolskiego 

uzyskał informacje z Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące zadań 
drogowych planowanych do realizacji w ciągu drogi krajowej nr 39 na terenie naszego 
powiatu. Po pierwsze planuje się przebudowę drogi krajowej Nowe Smarchowice – 
Smarchowice Wielkie na odcinku 4 km, czas realizacji to rok 2012. Kolejną inwestycją była 
by przebudowa drogi Namysłów – Kamienna z planowanym rondem na długości odcina 2,7 
km, czas realizacji to rok 2012. Obie inwestycje planowane są do oddania na dzień 1 września 
2012 roku, a ich koszt ma wynieść 8,5 mln złotych. Odniósł się również do wypowiedzi pana 
Wicestarosty i powiedział, że faktycznie Starostowie próbują pozyskać jak najwięcej środków 
na drogi powiatowe z nadwyżki, która się pojawiła. Zaznaczył jednak, że wszystko zależy 
teraz do marszałka. 

 
Rady Piotr Karleszko zapytał Starostę czy coś wiadomo na temat remontu drogi 

wojewódzkiej Przeczów – Mikowice, gdyż stan tej drogi jest tragiczny. 
 
Wicestarosta – Andrzej Spór powiedział, że jest po rozmowie z Zastępcą Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich, który poinformował, że przystępują do modernizacji w/w 
drogi. 

 
Radny Paweł Cholaś powiedział, że na poprzedniej sesji radny Hinborch poprosił  

o przesyłanie zapisów elektronicznych - nagrań z sesji. Dodał, że otrzymali co prawda 
protokół z sesji pocztą elektroniczną, ale to nie jest elektroniczny zapis z sesji.  

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak powiedział, że wola Pana radnego 

Hinborcha została spełniona. Zaznaczył, że zapisy elektroniczne są dostępne w biurze obsługi 
Rady i nie widzi potrzeby aby wysyłać nagrania z sesji emailem. Powiedział, że na wszystkie 
adresy, które zostaną podane do Biura Rady będą wysyłane protokoły z sesji. 
 
Ad 10) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu odniósł się do uchwały w sprawie powołania Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej, która podjęta została na III sesji, 
zaznaczył, że został z niej wykreślony paragraf drugi, mówiący, że wykonanie uchwały 
powierza się Staroście Namysłowskiemu, tak jak w innych uchwałach w sprawie powołania 
Komisji. 

Przewodniczący Rady przedstawił pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej,  
w którym zawarte zostało sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w powiecie namysłowskim za 2010 r. – 
załącznik nr 26 do protokołu. Zaznaczył, że jeśli radni będą chcieli zapoznać się  
z dokładnymi danymi, pismo jest dostępne w biurze rady. Powiedział również o zaproszeniu  
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z Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych na organizowane kursy – 
załącznik nr 27 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu i zarazem Przewodniczącemu Komisji 

Budżetu, Rozwoju i Informacji o unii Europejskiej – Andrzejowi Szrom. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej – 

Andrzej Szrom powiedział, że na posiedzeniu Komisji w dniu 4 lutego zostały zaopiniowane 
uchwały podjęte na dzisiejszej sesji. Został również opracowany plan pracy Komisji na 2011 
rok oraz został wybrany Wiceprzewodniczący Komisji – Krzysztof Szyndlarewicz.  

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak powiedział, że odbyły się już pierwsze 

posiedzenia wszystkich powołanych Komisji, na których zostały wypracowane plany pracy 
Komisji na 2011 rok. Powiedział również, że sesja budżetowa odbędzie się 25 lutego 2011 
roku o godz. 1300 . 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił aby od następnej sesji wszyscy radni 
wyłączali telefony komórkowe, przed wejściem na salę obrad. 

 
Ad 11) 
 
 Protokół z IV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty przy 15 głosach za 
i 1 głosie wstrzymującym.  
 
Ad 12) 
 

V sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1502. 
 
 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu  
 
         Roman Półrolniczak 
 
 
                        Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                                                                                                           Roman Półrolniczak 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Monika Duraj…………………… 


