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PROTOKÓŁ NR VI/2011 
Z VI SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 25 LUTEGO 2011 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady VI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1302. 
 
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 między 

sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania mandatu radnego przez p. Tadeusza 

Bezwerchnego. 
5. Ślubowanie radnego.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 r.  
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za rok 2010. 
9. Ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za 2010 r. 
10. Informacja na temat wspierania sportu i kultury na terenie Powiatu Namysłowskiego za 

rok 2010.  
11. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2010. 
12. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Geodezji i Kartografii oraz Gospodarowania 

Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010. 
13. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie, 
b) likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Namysłowie, 
c) zwolnienia Panią Teresę Ceglecką – Zielonkę od realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii 

Europejskiej, 
e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 
f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Infrastruktury, 
g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
h) wyrażenia zgody na realizację w 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Namysłowie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2., 

i) powołania Komisji Rewizyjnej. 
14. Interpelacje i zapytania radnych., 
15. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących. 
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
17. Wolne wnioski i sprawy różne. 
18. Zakończenie sesji. 
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Ad1) 
 

Otwarcia VI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Roman Półrolniczak. Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do 
protokołu, stwierdził prawomocność obrad (stan radnych 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, 
Skarbnik Powiatu – Katarzynę Parzonkę, Mecenasa – Helmuta Pykę, Sekretarza Powiatu – 
Andrzeja Gosławskiego, dyrektor biura Poselskiego – Marię Teodorczyk, Radną Sejmiku 
Wojewódzkiego- Teresę Ceglecką – Zielonkę, Zastępcę Komendanta Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej - Henryka Serugę, Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia – 
Piotra Rogalskiego, Kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i pozostałe 
osoby przybyłe na sesję. 
 
Ad 2) 
 

Zmian do porządku obrad nie było w związku z czym Przewodniczący Rady Powiatu 
odczytał porządek obrad i przy punkcie 1 stwierdził prawomocność obrad. Następnie poddał 
porządek obrad pod głosowanie, który został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 3) 
 

Starosta Julian Kruszyński przedstawił informację z działalności Zarządu Powiatu  
w okresie między sesjami tj. od 9 lutego 2011 r. do 25 lutego 2011 r., która stanowi załącznik 
nr 3 do protokołu oraz informację o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych na V sesji  
w dniu 9 stycznia 2011 r. stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.  
 

Radny – Michał Ilnicki zapytał jakie ruchomości zostały przekazane do Firmy 
FALCK. 

 
Starosta Namysłowski – Julian Kruszyński powiedział, że są to ruchomości przekazane 

przez Wojewodę Opolskiego na rzecz powiatu namysłowskiego nieodpłatnie w czasie trwania 
poprzedniej kadencji. W związku z tym, że wygasł okres umowy z firmą FALCK, Zarząd 
Powiatu podjął decyzję o ponownym nieodpłatnym przekazanie ruchomości na okres 3 lat.  
 

Radni przyjęli przedstawione przez Starostę informacje. 
 
Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały  w sprawie uzyskania 
mandatu radnego przez p. Tadeusza Bezwerchnego.– załącznik nr 5 do protokołu i poddał 
ją pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie uzyskania mandatu radnego przez p. Tadeusza Bezwerchnego 
została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VI/31/2011, stanowi ona załącznik nr 6 do 
protokołu. 
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Ad 5) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do odczytania roty ślubowania informując 
Pana Tadeusza Bezwerchnego, 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.” 

 
 Po odczytaniu roty ślubowania radny Tadeusz Bezwerchny przystąpił do złożenia 
ślubowania, dodając słowa ,,tak mi dopomóż Bóg’’. 
 
Ad6) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu – Roman Półrolniczak przypomniał, że porządek sesji 
budżetowej zobligowany jest uchwałą Rady Powiatu Namysłowskiego. Zapoznał radnych  
z treścią w w/w uchwały dot. prac nad uchwalaniem budżetu powiatu oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej a następnie oddał głos Skarbnik Powiatu. 

 
Skarbnik Powiatu – Katarzyna Parzonka odczytała projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 7 
do protokołu.  

Powiedziała, że uchwała zawiera załączniki oraz uzasadnienie, w którym znajduje się 
objaśnienie wartości przyjętych do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego na lata 2011-2025 oraz informacja o relacji, o której mowa w art. 243 
ustawy o finansach publicznych w latach 2011-2013. Następnie odczytała opinię Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały  o wieloletniej prognozie finansowej – załącznik nr 8 do protokołu, mówiąc, że 
opinia ta jest pozytywna. 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poprosił o opinie Komisji stałych 

powiatu namysłowskiego w sprawie projektu w/w uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Cezary Zając powiedział, że 

Komisja na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 roku pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego oraz 
projekt w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 r.  

 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury – Roman 

Letki powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 roku pozytywnie  
i jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Namysłowskiego oraz projekt w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 r. 
 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 
powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 roku pozytywnie i jednogłośnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej – Andrzej 

Szrom powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 roku pozytywnie  
i jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Namysłowskiego. 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak otworzył dyskusje w sprawie projektu 
uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej. W związku z brakiem pytań poddał powyższy 
projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VI/32/2011, stanowi ona 
załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad 7) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu – Roman Półrolniczak powiedział, że w tym punkcie 
przyjęta zostaje ta sama procedura jak przy podejmowaniu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Następnie poprosił o zabranie głosu Skarbnik Powiatu. 

 
Skarbnik Powiatu – Katarzyna Parzonka odczytała projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok – załącznik nr 10 do protokołu. Następnie 
odczytała opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii  
o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2011r. – załącznik nr 11 do 
protokołu, mówiąc, że opinia ta jest pozytywna. 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poprosił o opinie Komisji stałych 

powiatu namysłowskiego w sprawie projektu w/w uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Cezary Zając powiedział, że 

Komisja na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 roku pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok.  

 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury – Roman 

Letki powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 roku pozytywnie  
i jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na  
2011 r. 

 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 

powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 roku pozytywnie i jednogłośnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 r. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 roku pozytywnie  
i jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na  
2011 r. 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poprosił Starostę Namysłowskiego  

o przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w stosunku do opinii poszczególnych komisji.  
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Starosta – Julian Kruszyński powiedział, że Zarząd Powiatu nie wnosi uwag do 
przedstawionych pozytywnych opinii Komisji stałych powiatu namysłowskiego.   

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak otworzył dyskusję w sprawie projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011r. 
 
Radny – Michał Ilnicki zwrócił uwagę na inwestycję budowy drogi Domaszowice - 

Świerczów – Mąkoszyce mówiąc, że będą oszczędności w wyniku przetargów. Dodał, że  
w roku ubiegłym rozmawiał z Marszałkiem Województwa, który mówił, że gdy powiat będzie 
przygotowany z własnym udziałem i projektem do budowy drogi to środki otrzyma.  
W związku z tym zapytał czy zostały poczynione jakieś kroki w kierunku wykonaniem II 
etapu budowy w/w drogi. Powiedział również, że miał możliwość spotkania ze Starostą – 
Julianem Kruszyńskim i przekazania mu wszystkich planów jakie miał na następne cztery lata. 
Zwrócił uwagę na inwestycje, które powinny być wykonane w tym roku. Wspomniał m.in.  
o Bibliotece w Zespole Szkół Mechanicznych, wykonaniu windy w ,,Białym Domu’’,   
o drogach przeciwpożarowych w Namysłowskim Centrum Zdrowia oraz wielu prac wewnątrz 
szpitala. Zapytał Starostę Namysłowskiego czy wykonanie tych inwestycji jest planowane  
w tym roku. 

 
Starosta – Julian Kruszyński odniósł się do wypowiedzi radnego – Michała Ilnickiego. 

Zwrócił uwagę, że budżet na rok 2011 jest budżetem bardzo napiętym. Powiedział, że środki 
ze sprzedaży mienia są bardzo ,,optymistycznie’’ ujęte. Dodał, że budowa drogi 
Domaszowice- Świerczów – Mąkoszyce dofinansowywana jest w 69%. Zauważył, że środki 
pozyskane są środkami pozyskanymi na I etap inwestycji, czyli do ronda w Świerczowie. 
Powiedział, że Zarząd nie chciałby pogłębiać zadłużenia powiatu, które na chwilę obecną jest 
na poziomie 11 mln. zł. Planowane jest zmniejszenie zadłużenia do poziomu 9 mln. 400 tys. 
zł. Dodał, że oczywiste jest, że planowane jest jak najszybsze zakończenie rozpoczętej 
inwestycji, jednak będzie to realizowane w miarę możliwości finansowych. Starosta odniósł 
się do termomodernizacji placówek oświatowych i powiedział, że nie widzi zagrożenia  
w realizacji założonych w tym temacie celów. Odniósł się do spotkania z radnym – Michałem 
Ilnickim i podjętych na tym spotkaniu tematów inwestycyjnych. Zauważył, że nie wszystkie 
planowane zadania zostały ujęte w budżecie. Wspomniał o wizycie w Zespole Szkół 
Mechanicznych i rozmowach prowadzonych z Dyrektorem na temat przebudowy Biblioteki. 
Poruszył również kwestię windy w Urzędzie Skarbowym oraz Powiatowym Urzędzie Pracy. 
Powiedział, że jest to zadanie niezbędne i w miarę napływu środków powiat będzie starał się 
je wykonać. Poprosił Skarbnik Powiatu aby przedstawiła stronę finansową powyższych 
inwestycji.  

 
Skarbnik Powiatu – Katarzyna Parzonka powiedziała, że możliwe oszczędności będą 

dopiero widoczne po rozstrzygnięciu wszystkich zaplanowanych przetargów. Potwierdziła 
słowa radnego Michał Ilnickiego, mówiąc, że Marszałek Województwa złożył obietnice, że 
wszystkie oszczędności z przetargów zwiększą udział dofinansowania Marszałka.  

 
Radny – Michał Ilnicki powiedział, że w momencie składania wniosku  

o dofinansowanie projektu drogowego zakładano jedynie 50% dofinansowania. Jest więc 
dobrej myśli i uważa, że po przetargach może się ono zwiększyć do 85%. Powiedział, że zdaje 
sobie sprawę, że trudno było zaplanować takie inwestycje w budżecie, a chciał jedynie 
uzyskać informacje czy są one zaplanowane w tym roku.  

 
Wicestarosta – Andrzej Spór powiedział, że Zarząd Powiatu zastosował pewną 

hierarchię inwestycji. Odniósł się do oszczędności Powiatu na budowie drogi Domaszowice – 
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Świerczów – Mąkoszyce. Wspomniał, że planuje spotkanie z panią Bedrunka, która  
w rozmowie telefonicznej potwierdziła słowa Marszałka Województwa, że oszczędności  
z inwestycji drogowej zostają w posiadaniu Powiatu. Powiedział, że z pewnością oszczędności 
te nie zostaną przeznaczone na budowę II etapu drogi Domaszowice- Świerczów- Mąkoszyce 
gdyż jest ich zbyt mało. Powiedział, że Marszałek Województwa zaproponował podział 
dodatkowych środków pomijając drogi powiatowe. Dodał, że ważnym elementem jest budowa 
II etapu drogi Dąbrowa. Omówił nieprawidłowości na tej odrodzę i powiedział, że tam zostaną 
skierowane środki z budżetu aby zakończyć scalanie gruntów we wsi Dąbrowa. Odniósł się 
również do planowanej termomodernizacji szkół oraz o pracach w Namysłowskim Centrum 
Zdrowia. Powiedział, że lista potrzeb inwestycyjnych jest bardzo długa. 

 
Radny – Michał Ilnicki powiedział, że nie poruszył kwestii scalania gruntów ponieważ 

środki na ten cel są u Wojewody Opolskiego. Jedynym problemem w tej kwestii był podatek 
VAT. 

  
Wicestarosta – Andrzej Spór powiedział, że nie ma środków na scalanie w Opolskim 

Urzędzie Wojewódzkim. W przyszłym tygodniu zostaną złożone wnioski i dopiero po ich 
rozpatrzeniu będzie wiadomo czy Powiat otrzyma środki.  

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak zamknął dyskusje na temat projektu  

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok i poddał go pod głosowanie.  
 
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer VI/33/2011, stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Ad 8) 
 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Zbigniew Juzak przedstawił sprawozdanie  
z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za rok 2010 – załącznik nr 13 
do protokołu.  
 Powiedział, że materiał był omawiany na Zarządzie Powiatu oraz na posiedzeniach 
Komisji stałych. Dodał, że materiał jest bardzo obszerny, w związku z tym przygotował krótką 
prezentację multimedialną, która stanowi zbiór informacji zawartych w sprawozdaniu.  
 
 Prezentacja multimedialna. 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poprosił o opinie Komisji stałych. 
 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Cezary Zając powiedział, że 
Komisja na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie  
z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za rok 2010.  

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej – Andrzej 

Szrom powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 roku przyjęła 
sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za rok 2010. 

 
Radni jednogłośnie przyjęli powyższe sprawozdanie. 
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Ad 9) 
 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Henryka Serugę. 
 

Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – Henryk 
Seruga przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej za 2010 r.- załącznik nr 14 do protokołu.  

Powiedział, że materiał został dokładnie omówiony na posiedzeniu Zarządu Powiatu  
oraz na posiedzeniach Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury oraz na 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W związku z tym poprosił o ewentualne pytania do 
materiału.  

 
Radny – Andrzej Szrom zapytał na czym polega problem z kierowcami Ochotniczych 

Straży Pożarnych, gdyż taka informacja została naświetlona w powyższym materiale. 
 
Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – Henryk 

Seruga powiedział, że chodzi o dyspozycyjność kierowców i brak uprawnień do kierowania 
pojazdami ciężarowymi. Powiedział, że uzyskanie tych uprawnień wiąże się z kosztami. 
Zaznaczył, że były w tym kierunku prowadzone rozmowy z Dyrektorem Urzędu Pracy.  
W związku z tym jest to kwestia do rozwiązania. 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poprosił o opinię Przewodniczącego 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury. 

 
Przewodniczący Komisji – Roman Letki powiedział, że Komisja na posiedzeniu  

w dniu 24 lutego 2011 roku pozytywnie przyjęła ocenę stanu bezpieczeństwa gmin powiatu 
namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2010 r.  
 

Radni jednogłośnie przyjęli powyższą informację 
 
Ad 10) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak powiedział, że informacja na temat 
wspierania sportu i kultury na terenie Powiatu Namysłowskiego za rok 2010 – załącznik 
nr 15 do protokołu, była omawiana na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu. W związku z czym prosi o ewentualne pytania. 

Pytań nie było, w związku z czym Przewodniczący Rady poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

 
Przewodniczący Komisji – Cezary Zając powiedział, że Komisja na posiedzeniu  

w dniu 24 lutego 2011 roku pozytywnie przyjęła informację na temat wspierania sportu  
i kultury na terenie Powiatu Namysłowskiego za rok 2010. 

 
Radni jednogłośnie przyjęli powyższą informację 

 
Ad 11) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak powiedział, że sprawozdanie  
z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
w Namysłowie w roku 2010 - załącznik nr 16 do protokołu, było przedstawiane na 
posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Poprosił  
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o ewentualne pytania w tym temacie. W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady 
poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. 
 

Przewodniczący Komisji – Andrzej Zielonka powiedział, że Komisja na posiedzeniu  
w dniu 24 lutego 2011 roku pozytywnie przyjęła sprawozdanie z funkcjonowania 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2010. 

 
Radni jednogłośnie przyjęli powyższą informację 

 
Ad 12) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak powiedział, że sprawozdanie  
z wykonania zadań z zakresu Geodezji i Kartografii oraz Gospodarowania Powiatowym 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010- załącznik nr 17 do protokołu, 
było prezentowane na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz Komisji Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji i Unii Europejskiej. 
Powiedział, że na sali obecny jest Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 
Nieruchomościami do którego można skierować ewentualne pytania do powyższego 
materiału. W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisję 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisję Budżetu, Rozwoju i Informacji 
i Unii Europejskiej. 

 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury powiedział, 

że Komisja na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 roku pozytywnie przyjęła sprawozdanie  
z wykonania zadań z zakresu Geodezji i Kartografii oraz Gospodarowania Powiatowym 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010.  

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji i Unii Europejskiej 

powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 24 luty 2011 roku pozytywnie przyjęła 
sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Geodezji i Kartografii oraz Gospodarowania 
Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010.  

 
Radni jednogłośnie przyjęli powyższą informację 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak udzielił głosu radnemu Michałowi 

Ilnickiemu. 
 

Radny – Michał Ilnicki powiedział, że powyższe sprawozdania obejmują okres kiedy 
to on był Starostą Namysłowskim. W związku z czym chciałbym podziękować Kierownikom 
Wydziałów za wykonaną pracę oraz poprosił o przekazanie podziękowań wszystkim 
pracownikom poszczególnych Wydziałów. Powiedział, że to właśnie dzięki pracownikom 
starostwa Powiat Namysłowski z miejsca 254 w rankingu Powiatów w Polsce znalazł się na 
15 miejscu jeżeli chodzi o inwestycje, remonty i pozyskiwanie środków zagranicznych. 
 

Przewodniczący Rady powitał publiczność zgromadzona na posiedzeniu i przeprosił, 
że zapomniał o tym na wstępie posiedzenia a następnie ogłosił 15 minutową przerwę. 
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Ad 13a) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie – 
załącznik nr 18 do protokołu i poddał ją pod głosowanie.  

 
Uchwała w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Rolniczych w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VI/34/2011, 
stanowi ona załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Ad 13b) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie - 
załącznik nr 20 do protokołu i poddał ją pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
VI/35/2011, stanowi ona załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Ad 13c) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zwolnienia Panią Teresę Ceglecką – Zielonkę od realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych- załącznik nr 22 do protokołu i poddał ją pod 
głosowanie.  
 

Uchwała w sprawie zwolnienia Panią Teresę Ceglecką – Zielonkę od realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer VI/36/2011, stanowi ona załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Ad 13d) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej  – 
załącznik nr 24 do protokołu i poddał ją pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju  

i Informacji o Unii Europejskiej  została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
VI/37/2011, stanowi ona załącznik nr 25 do protokołu 
 
Ad 13e) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – załącznik nr 26 do 
protokołu i poddał ją pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VI/38/2011, stanowi ona 
załącznik nr 27 do protokołu 
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Ad 13 f) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury – 
załącznik nr 28 do protokołu i poddał ją pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Infrastruktury  została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VI/39/2011, 
stanowi ona załącznik nr 29 do protokołu 
 
Ad 13g) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  – załącznik nr 30  
do protokołu i poddał ją pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  

została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer VI/40/2011, stanowi ona załącznik nr 31  
do protokołu 
 
Ad 13h) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację w 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Namysłowie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, 
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 – załącznik nr 32 do protokołu.  
 

Poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz 
Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej. 

 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 

powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 roku pozytywnie zaopiniowała 
projekt powyższej uchwały.  

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji i Unii Europejskiej – Andrzej 

Szrom powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 roku pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2011 r. przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie projektu w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer VI/41/2011, stanowi ona załącznik nr 33 do protokołu 
 
Ad 13i) 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie ze statutem Komisja Rewizyjna 
powinna składać się z pięciu członków. Dodatkowo poprzez głosowanie wybierany jest 
przewodniczący Komisji. Następnie zwrócił się z prośbą do radnych o zgłaszanie kandydatów 
do składu Komisji Rewizyjnej. 
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Radny Sławomir Gradzik zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Szroma. Radny 
wyraził zgodę. 

 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że sygnalizował że chciałby zrezygnować  

z członkostwa w Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej na rzecz 
uczestnictwa w pracach Komisji Rewizyjnej.  

Jednocześnie zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Michty, radnego Piotra 
Lechowicza oraz swoją.  Radni wyrazili zgodę 
 
 Radny Cezary Zając zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Bezwerchnego. Radny 
wyraził zgodę.  

 
Przewodniczący Rady zamknął listę pretendentów i poprosił o przegłosowanie 

wytypowanych kandydatur.: 
1. Andrzej Szrom 
2. Andrzej Michta 
3. Piotr Lechowicz 
4. Michał Ilnicki 
5. Tadeusz Bezwerchny 

 
W wyniku głosowania radni jednogłośnie zamknęli listę kandydatów do Komisji 

Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poprosił o przedstawienie kandydatury na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Andrzej Szrom zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Bezwerchnego. Radny 

wyraził zgodę.  
 
  W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący – Roman Półrolniczak 
poddał pod głosowanie kandydaturę Tadeusza Bezwerchnego na Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. 
 
 Radni zaakceptowali kandydaturę Tadeusza Bezwerchnego przy 15 głosach za  
i 1 wstrzymującym. 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej –załącznik nr 34 do protokołu i poddał ją pod głosowanie.  
 

Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer VI/42/2011, stanowi ona załącznik nr 35 do protokołu 
 
 
Ad 14) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak udzielił głosu radnemu Michałowi 
Ilnickiemu. 

 
Radny – Michał Ilnicki zapytał czy decyzja w sprawie zmiany Prezesa 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia była konsultowana ze współudziałowcami oraz czy pan 
Piotr Rogalski otrzymał odprawę. Poprosił również o informację odnośnie skargi 
poprzedniego Zarządu na decyzję Wojewody Opolskiego, który uchylił decyzje odnośnie 
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budowy drogi Głuszyna – Brzezinka. Dodał, że wie, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny  
w Warszawie uchylił decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego więc chciałby 
uzyskać informacje jak to wpływa na dalszy ciąg wspomnianej sprawy. Poprosił  
o szczegółową odpowiedź. 

 
Starosta – Julian Kruszyński odniósł się do zapytań dotyczących Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia i poprosił aby w tej sprawie ustosunkował się Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Spółki – Mecenas Helmut Pyka. 

 
Mecenas – Helmut Pyka powiedział, że żaden przepis nie określa tego, że Rada 

Nadzorcza musi przeprowadzać konsultację w w/w sprawie ale mimo to zostały one 
przeprowadzone. Powiedział, że w dniu 23 lutego 2011 r. w sali narad Starostwa Powiatowego 
odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Namysłowskiego Centrum Zdrowia, na którym byli 
obecni wszyscy członkowie. Powiedział, że został poproszony o zreferowanie kwestii 
dotyczących odwołania Pana Andrzeja Galli i powołania Piotra Rogalskiego. Wyjaśnił 
szczegółowo proces powołania oraz odwołania Piotra Rogalskiego za czasów trwania 
poprzedniej kadencji. Zaprezentował członkom rady proces ponownego powołania Pana 
Rogalskiego, który odbył się na wspomnianym posiedzeniu oraz argumenty, które 
przemawiały za przywróceniem go na stanowisko Prezesa Namysłowskiego Centrum 
Zdrowia. Odniósł się również do kwestii odpowiedzi z Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. Powiedział, że faktycznie Sąd uchylił decyzję Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w związku z czym sprawa została przekazana do ponownego 
rozpoznania, zaznaczył, że nie ma takiej informacji na piśmie. Dodał, że obecny Zarząd 
Powiatu uważa, że merytorycznie sprawy powinien rozstrzygać Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego.  

 
Starosta – Julian Kruszyński odniósł się do odprawy Pana Rogalskiego. Powiedział, 

 iż w związku z tym, że Pan Rogalski znajduje się na sali powinien sam odnieść się do kwestii 
poruszonych przez radnego Michała Ilnickiego. 

 
Prezes NCZ - Piotr Rogalski powiedział, że mimo iż na piśmie prosił o wstrzymanie 

wypłaty odprawy została ona wypłacona w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. 
Dodał, że jest ona w tej samej wysokości co przysługująca mu wcześniej nagroda, której 
wypłaceniu sprzeciwił się były Starosta – Michał Ilnicki.  Powiedział, iż jeśli ktoś uważa, że 
pieniądze te zostały wypłacone bezprawnie powinien zwrócić się do prokuratora, który 
dokładnie przyjrzy się sprawie.  

 
Radny – Michał Ilnicki odniósł się do wypowiedzi Mecenasa Pyki. Powiedział, że 

pomimo iż przepisy nie określają obowiązku konsultacji z udziałowcami spraw spółki, 
niektóre decyzje powinny być konsultowane z Gminą Namysłów, gdyż posiada ona aż 48% 
udziałów w spółce. Następnie odniósł się do nagrody rocznej na jaką nalegał Pan Rogalski. 
Powiedział, że taką nagrodę mógłby otrzymać wówczas, kiedy szpital osiągałby zyski, a takiej 
sytuacji nie było, a w szpitalu pozostało jeszcze wiele inwestycji do wykonania, zaznaczając, 
że duża część inwestycji została dokonania dzięki pomocy Gminy Namysłów. Dodał, że 
Powiat Namysłowski jest jedynym powiatem gdzie poszczególne Gminy uczestniczą  
w tworzeniu szpitala. Powiedział, że nie chciałby aby starania Gmin zostały zatracone poprzez 
spłatę prywatnych zobowiązań osobom, które zdradziły jego osobę, a pomogły zostać starostą 
panu Julianowi Kruszyńskiemu.  

 
Starosta – Julian Kruszyński powiedział, że ma nadzieje, że Gmina Namysłów jako 

spory udziałowiec Namysłowskiego Centrum Zdrowia, nie uchyli się od obowiązku 
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współpracy z udziałowcem większościowym, czyli Powiatem Namysłowskim. Powiedział, że 
jest zdania iż wspomniana współpraca zaczyna się całkiem dobrze układać. Dodał, iż Pan 
Masiowski wszedł do Rady Nadzorczej, a dokładnie jest jej pełnomocnikiem w określonych 
sprawach. Dodał, że nikt nie pomniejsza zasług Gminy Namysłów dla szpitala. Zaznaczył, że 
uważa iż w swojej wypowiedzi Mecenas Pyka odniósł się do faktów i nie próbował uprawiać 
polityki. Powiedział, że dla niego jako Starosty, szpital jest wizytówką powiatu i jest dla niego 
takim samym priorytetem jak był dla byłego starosty – Michała Ilnickiego. 

 
Mecenas – Helmut Pyka wspomniał, że kiedy na posiedzeniu Rady Nadzorczej 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia wybierano nowego przewodniczącego Rady Nadzorczej 
było pytanie o składanie propozycji na to stanowisko. Dodał, że pan Masiowski oświadczył iż 
w imieniu akcjonariusza posiadającego 48% udziałów chciałby zgłosić swoją kandydaturę na 
zastępcę przewodniczącego. Powiedział, że zaproponowano Panu Masiowskiemu 
najważniejszą funkcję, mianowicie aby był pełnomocnikiem spółki reprezentującym spółkę do 
podpisywania umów, pełnomocnictw itp. co oznacza, że byłby pracodawcą prezesa spółki. 
Powiedział, że został wybrany jednogłośnie na w/w stanowisko.   

 
Radny – Michał Ilnicki powiedział, że mimo wszystkich wypowiedzi, pozostaje fakt iż 

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Helmut Pyka nie spotkał się z burmistrzem i wójtami 
Gmin. Powiedział iż uważa, że jest to niewłaściwe i ma nadzieję, że skończy się prowadzenie 
przez obecną władze takich nieprawidłowych działań jak np. fałszowanie protokołów. 
Powrócił jeszcze do tematu odwołania poprzedniego Zarządu Powiatu na skargę pana 
Wojewody Opolskiego. 

 
Mecenas – Helmut Pyka powiedział, że tak jak wspomniał sprawa została uchylona 

jednak jeszcze nie zostały przysłane odpowiednie dokumenty w powyższej sprawie. 
 
Radny – Michał Ilnicki poprosił o bieżące informowanie radnych o w/w sprawie oraz 

informowanie Marszałka Województwa Opolskiego o etapach prowadzonej sprawy. 
Powiedział, że prosiłby również o wgląd do dokumentacji związanej z tą sprawą aby 
monitorować proces w jakim się toczy.  
 
 Wicestarosta – Andrzej Spór powiedział, że niezbitym faktem jest, że Gminy Powiatu 
Namysłowskiego przystąpiły do spółki i są akcjonariuszami. Dodał, że nie na wszystkie 
posiedzenia walnych zgromadzeń trwających w poprzedniej kadencji przedstawiciele Gmin 
byli zapraszani. Powiedział, że niewłaściwie odbyło się odwołanie Piotra Rogalskiego  
w poprzedniej kadencji. Odniósł się również do wspomnianej sprawy domniemanego 
sfałszowania protokołów. Powiedział, że Prokuratura Rejonowa w Brzegu postanowiła nie 
wszczynać postępowania w sprawie rzekomego sfałszowanego protokołu, nie dopatrując się 
znamion przestępstwa. Podkreślił, że zna tą decyzje z mediów i oczekuje na pismo w tej 
sprawie. Dodał, że jeśli chodzi o drogę Głuszyna – Brzezinka w tej chwili jest oczekiwanie na 
dokumenty z sądu oraz dalsze działania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  
 
 Radny – Michał Ilnicki powiedział, że nie było takiego przypadku, żeby 
przedstawiciele Gmin nie zostali zaproszeni na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia. Powiedział, że jeśli chodzi o sfałszowane protokoły to 
jest to fakt a wynik Prokuratury z Brzegu nie zamyka sprawy. Powiedział również, że wie iż 
Rada Nadzorcza ma uprawnienia, ale w dobrym zwyczaju jest konsultować decyzje w gronie 
wszystkich akcjonariuszy. Odniósł się do kwestii drogi Głuszyna – Brzezinka i powiedział, że 
uważa iż jest to jedna z lepiej wykonanych dróg. Następnie odniósł się do wycinki drzew  
w pasie tej drogi oraz do rowów. Powiedział, że jak rok temu zbliżały się wybory to Pan W. 



 14 

musiał coś znaleźć i stąd zaczęła się sprawa drogi Głuszyna – Brzezinka. Dodał, ze jest 
spokojny o rozwiązanie tej sprawy.  
 
 Starosta – Julian Kruszyński powiedział, że radny – Michał Ilnicki miałby kiepskie 
samopoczucie gdyby chociaż na jednej z sesji nie odniósł się do osoby Pana Wojewody 
Opolskiego. Powiedział, że należałoby opierać się na faktach i że radni mogą w chwili obecnej 
obejrzeć zdjęcia z w/w drogi i sami ocenią jak jest ona wykonana. Powiedział, że 
merytoryczną ocenę tej inwestycji rozstrzygną organy, do których sprawa została skierowana. 
Trzeba więc poczekać na ich decyzje. Poprosił Wicestarostę o komentarz do zdjęć, które 
zostaną przedstawione. 
 

Prezentacja zdjęć z inwestycji drogi powiatowej Głuszyna – Brzezinka. 
 
 Wicestarosta – Andrzej Spór odniósł się do zdjęć zawartych w prezentacji odnośnie 
drogi Głuszyna – Brzezinka. Powiedział o uchybieniach w wykonaniu wyżej omawianej 
inwestycji.  
 
 Radny – Michał Ilnicki powiedział, że na temat drzew napisze referat. Dodał, że należy 
się skupić na inwestycjach bieżących. Odniósł się do komentarza Wicestarosty do 
przedstawionej prezentacji. Powiedział, że w dokumentacji projektowej nie było mowy  
o wycince drzew. Poruszył również kwestie przepustów i rowów. Dodał, że radzi, aby zając 
się szukaniem środków na inwestycję a nie szukaniem dziury w całym. Uważa, że już 
wystarczająco został oczerniony przez Wojewodę Opolskiego. Powiedział, że jeśli Wojewoda 
Opolski kierowałby się zdrowym rozsądkiem nie byłoby poruszania kwestii drogi Głuszyna – 
Brzezinka. Powiedział, że droga jest wykonana w sposób prawidłowy, a pokazane zdjęcia 
kompromitują tylko obecną władzę.  
 
 Dyskusja pomiędzy radnym Michałem Ilnickim a Wicestarostą – Andrzejem Spórem. 
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak przerwał prowadzoną przez radnych 
dyskusję i przeszedł do kolejnego punktu w porządku obrad. 
 
Ad 15) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poinformował radnych iż w złożonych 
oświadczeniach majątkowych radnych brak jest dochodów współmałżonka oraz adnotacji  
o współwłasności lub rozdzielczości majątkowej i poprosił o uzupełnienie tych niezgodności.  
Jednocześnie przypomniał, że do dnia 30 kwietnia 2011 r. radni mają obowiązek złożyć 
oświadczenia majątkowe za rok 2010r. wraz z PIT – em na dzień 31.12.2010 r.  

 
Ad 16) 
 
 Protokół z V sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty przy 15 głosach za  
i 1 głosie wstrzymującym.  
 
Ad 17) 
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak udzielił głosu Panu J. S. – 
Przedstawicielowi Społecznego Komitetu sprzeciwiającemu się zamknięciu rynku dla ruchu 
kołowego. 
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 Pan J. S. przedstawił opinie Społecznego Komitetu sprzeciwiającemu się zamknięciu 
rynku dla ruchu kołowego. Powiedział, że członków Komitetu jako przedsiębiorców bardzo 
interesuje ten temat, gdyż zamkniecie rynku z pewnością wiązałoby się z zamknięciem 
prowadzonych działalności gospodarczych. Powiedział, że członkowie Komitetu wystosowali 
1 grudnia 2010 r. pismo do pana Burmistrza z petycją żeby spotkał się z przedstawicielami 
Komitetu i wyjaśnił wszystkie dylematy i pytania związane z zamknięciem rynku. Pismo 
zostało skierowane również do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Powiedział, ze dopiero  
3 stycznia 2011 roku otrzymali odpowiedź od Wiceburmistrza, z której nic nie wynikało. 
Poinformował iż powołany został Społeczny Komitet Protestacyjny pn. ,,Rynek  
w Namysłowie’’, który sporządził na piśmie oficjalny protest zebranej grupy. Następnie złożył 
pisemny protest na ręce Przewodniczącego Rady – Romana Półrolniczaka. Dodatkowo został 
on umieszczony w mediach oraz na słupach ogłoszeniowych. Powiedział, że postulaty pana 
Burmistrza mijają się z prawdą, gdyż w prasie słyszy co innego niż faktycznie zakładano. 
Uważa, że Burmistrz powinien przed podjęciem takiej decyzji skonsultować się  
z przedsiębiorcami. Powiedział, że 18 stycznia 2011 dzwonił do Burmistrza z prośbą  
o spotkanie, który nie wyraził zgody. Temat został więc przedyskutowany wśród członków 
Komitetu i dnia 21 stycznia 2011 r. wystosowano kolejne zaproszenie do Pana Burmistrza na 
spotkanie w celu wyjaśnienia zamknięcia rynku w Namysłowie. Pan S. odczytał skierowane 
do Burmistrza pismo. Powiedział, że Przedstawiciele Komitetu byli u Burmistrza, który 
powiedział, że decyzja o zamknięciu rynku ma podłoże polityczne i nie zamierza zmienić 
zdania. Powiedział, że zamknięcie rynku utrudni nie tylko handel ale również  poruszanie się 
po nim szczególnie osobom starszym i rodzinom z dziećmi. Powiedział, o liczbie działających 
w rynku podmiotów gospodarczych, które sprzeciwiają się zamknięciu rynku.  Dodał, że wiele 
działalności zgromadzonych w rynku posiada wieloletnią, rodzinna tradycje. Uważa, że życie 
towarzyskie, kulturalne i handlowe skupia się wokół rynku. Powiedział, że na ostatnim 
spotkaniu nie pojawił się nikt z zaproszonych rządzących osób. Poinformował radnych, że 
Komitet zamierza dalej prowadzić akcję protestacyjną. Powiedział, że etapem końcowym ma 
być referendum o odwołanie pana Burmistrza – Krzysztofa Kuchczyńskiego. Poprosił Radę 
Powiatu Namysłowskiego o pomoc w działaniach zmierzających do niezamykania rynku,.  
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak powiedział, że Rada Powiatu nie posiada 
kompetencji do rozstrzygnięcia tej sprawy ale zaproponował aby wysłuchać drugiej strony, 
czyli opinii Burmistrza Namysłowa i zaprosić go na kolejną sesję Rady Powiatu.  
 
 Radny – Michał Ilnicki powiedział, że gdy był Wiceburmistrzem wyszła propozycja od 
mieszkańców aby zmniejszyć ruch kołowy w rynku, gdyż jest on źródłem hałasu  
i zanieczyszczonego powietrza. Powiedział, ze działania Gminy szły w kierunku zdobycia 
środków na przebudowę całej drogi dworcowej od Browaru do Starostwa Powiatowego  
i planowano wzdłuż tej drogi stworzenie parkingów. Powiedział, że kończy się remont 
Dworca PKP i autobusy zostaną przeniesione z obecnego Dworca PKS. Stworzy się więc plac, 
który ma zostać podzielony na dwie części. Na jednej części ma być powiększony plac 
targowy a na drugiej  ma powstać parking dodając, że Burmistrz – Krzysztof Kuczyński 
troszczy się o przedsiębiorców. Powiedział, że chce się spotkać z Komitetem Protestacyjnym 
ale nie w lokalu ,,Inka’’ tylko w gmachu urzędu. Powiedział, że jeśli będą problemy  
z kontaktem z Burmistrzem zobowiązuje się zorganizować takie spotkanie. Dodał, że należy 
myśleć zarówno o handlowcach jak i o osobach mieszkających w rynku.  
 
 Pan J. S. powiedział, że nie prawdą jest, że Burmistrz chce się spotkać, gdyż odmówił 
na propozycje spotkania choćby w Sali Urzędu Miasta. Dodał, że propozycji było wiele i 
Komitet jest w stanie dostosować się do terminu i miejsca spotkania wyznaczone przez Pana 
Burmistrza. On jednak takiej inicjatywy nie wykazuje. 
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 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak powiedział, że podtrzymuje wcześniej 
zaproponowane stanowisko. 
 
 Radny – Michał Ilnicki powiedział, że decyzja o jakiejkolwiek zmianie ruchu 
drogowego wydawana jest przez Starostę. Powiedział, że Starosta zajmie pewnie właściwe 
stanowisko.  
  
Ad 18) 
 

VI sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1540. 
 
 
 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu  
 
         Roman Półrolniczak 
 
 
                        Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                                                                                                           Roman Półrolniczak 
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