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PROTOKÓŁ NR XIV/2011 
Z XIV SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 28 GRUDNIA 2011 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 
 

*  *  * 
 

Obrady XIV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1300. 
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wręczenie odznaczeń państwowych – Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę. 
4. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między 

sesjami. 
5. Budżet Powiatu na 2012 rok. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 
b) uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 roku, 
b) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku, 
c) zmiany planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków 

nimi finansowanych w 2011 r., 
d) zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

30 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 
realizację w 2011 r. dla Powiatu Namysłowskiego.  

e) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2012, 
f) odwołania komisji stałych rady powiatu, 
g) powołania Komisji d/s Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, 
h) powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku, 
i) powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

7. Interpelacje i zapytania radnych.  
8. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach 

bieżących. 
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
10. Wolne wnioski i sprawy różne. 
11. Zakończenie sesji.   

 
 
Ad 1) 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu przywitał radnych Powiatu Namysłowskiego, Starostę 
– Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego – Andrzeja Spóra, gości na Sali, 
Kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i pozostałe osoby przybyłe na sesję. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik  

nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (stan: 17 radnych). Lista obecności 
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kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób uczestniczących  
w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 
Radny Paweł Cholaś zwrócił się z pytaniem do Zarządu Powiatu i do Starosty 

Namysłowskiego o przywrócenia do pracy Sekretarz Powiatu Pani Aliny Białas, a konkretnie 
zapytał dlaczego Pani Alina Białas nie uczestniczy w posiedzeniu sesji. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że po przyjęciu porządku obrad odda głos 

Staroście Namysłowskiemu. 
 
Ad 2) 
 
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował następujące zmiany w porządku obrad sesji: 

1.  wycofać p. 3 dot. wręczenia odznaczeń państwowych – Medali Srebrnych za 
Długoletnią Służbę, 

2. zmianę p. 5a i 5b odnośnie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego i uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok wraz z autopoprawkami, 

3. zmianę nazwy i treści uchwały numer 6a w sprawie zmian budżetu w związku ze 
zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 roku na uchwałę w sprawie zmian 
budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2011 roku, 

4. wprowadzić do porządku obrad 2 nowe projekty uchwał: 
• jako 6j) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok, 
• jako 6k) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 
W związku z tym, ze innych propozycji do porządku obrad nie było Przewodniczący Rady 

Powiatu odczytał porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami.  
 

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. Budżet Powiatu na 2012 rok. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 
b) uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków  

w 2011 roku, 
b) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku, 
c) zmiany planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków 

nimi finansowanych w 2011 r., 
d) zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

30 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 
realizację w 2011 r. dla Powiatu Namysłowskiego.  

e) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2012, 
f) odwołania komisji stałych rady powiatu, 
g) powołania Komisji d/s Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, 
h) powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku, 
i) powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu, 
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j) zmiany uchwały Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok, 

k) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
6. Interpelacje i zapytania radnych.  
7. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach 

bieżących. 
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
9. Wolne wnioski i sprawy różne. 
10. Zakończenie sesji.   

 
W trakcie odczytywania porządku obrad, przy punkcie 5e Przewodniczący Rady 

przypomniał, że w planie pracy Rady Powiatu nastąpiła zmiana polegająca na przesunięciu 
tematów związanych z uchwaleniem planów pracy Komisji z miesiąca luty na miesiąc 
styczeń. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poddał porządek obrad wraz z proponowanymi 
zmianami pod głosowanie. 
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę o udzielenie odpowiedzi na pytanie 
radnego Pawła Cholasia. 
 
 Starosta Namysłowski powiedział, że ustosunkuje się do pytania radnego Pawła 
Cholasia w punkcie dotyczącym interpelacji i zapytań radnych. 
 

Radny Cholaś Paweł poprosił aby w punkcie dotyczącym informacji Starosty  
z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między sesjami otrzymać również 
informacje o sposobie wykonywania wyroku Sądu dotyczącego przywrócenia do pracy 
Sekretarz Powiatu Aliny Białas. 
 

Przewodniczący Rady powiedział, że odpowiedzi na powyższe pytania powinny zostać 
udzielone w p. 9 – wolne wnioski i sprawy różne.  

 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że zależy mu aby odpowiedź został udzielona na 

początku sesji, ponieważ chciałby aby Pani Sekretarz Alina Białas uczestniczyła w sesji. 
 

 Przewodniczący Rady poprosił Starostę Namysłowskiego o udzielenie odpowiedzi. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński powiedział, że Pani Alina Białas wyrokiem 
sądu II Instancji została przywrócona do pracy na stanowisko Sekretarza Powiatu i na takich 
samych warunkach płacy jak wcześniej. Pani Sekretarz Powiatu dostała do wykonania 
określone zadanie, które ma wykonać w określonym czasie i z wykonania tego zadania 
zostanie rozliczona, a ponadto została zwolniona z obowiązku uczestniczenia w posiedzeniach 
Zarządu Powiatu i w posiedzeniach sesji, po to aby nie stwarzać dwuznacznych sytuacji. Pani 
Alinie Białas został przydzielony gabinet z komputerem i określone zadanie do wykonania 
nad którym pracuje. Dodał, że zmienił się Statut Powiatu Namysłowskiego i należy 
przygotować Regulamin Organizacyjny Starostwa i Pani Sekretarz aktualnie nad tym pracuje. 
Powiedział, ze inne sprawy związane z prowadzeniem urzędu wykonuje Sekretarz Andrzej 
Gosławski, nadmieniając, że jako pracodawca taką decyzje podjął. 
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Ad 3) 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do Starosty Juliana 
Kruszyńskiego  odnośnie informacji o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych na XIII sesji 
w dniu 23 listopada 2011 r. stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu oraz informacji  
z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami tj. od 23 listopada 2011 r. do 28 
grudnia 2011 r. – załącznik nr 4 do protokołu. 

 
Radni przyjęli powyższe informacje. 

 
Ad 4a) 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że tryb uchwalenia budżetu powiatu 
określony został w uchwale Rady Powiatu z 2010 roku pn. określenie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej. Następnie poprosił Skarbnik Powiatu o przedstawienie 
projektu uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego – załącznik nr 5 do protokołu. 

 
Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka powiedziała, że w projekcie uchwały o uchwaleniu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego nastąpiły zmiany związane ze 
zmianą wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu na 2012 r. i do uchwały  
o Wieloletniej Prognozie Finansowej. Część autopoprawek została omówiona na komisjach, 
natomiast w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu podjął decyzje o wprowadzeniu kolejnych 
autopoprawek co ma ścisły związek ze zmianami wprowadzonymi w dalszej części porządku 
sesji. Cała sytuacja związana jest z realizacją dwóch dużych zadań inwestycyjnych tj. 
termomodernizacji placówek oświatowych i przebudowy drogi powiatowej Domaszowice – 
Świerczów – Mąkoszyce, były to zadania w 85% współfinansowane ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego (RPO). Oba zadania zostały w pełni zrealizowane rzeczowo  
i zapłacone, część środków dla wykonawców została wyasygnowana ze środków z budżetu 
powiatu, ponieważ w RPO przepływ środków finansowych polega na tym, że część wydatków 
finansowanych jest przez powiat a w zamian powiat otrzymuje dotację, która jest refundacją 
poniesionych środków. Wnioski o zwrot środków zostały już złożone w odpowiednim banku, 
a kwota do zwrotu to 3,5 mln. zł. Ze względu na harmonogram przekazywania środków bank 
ma przekazać dnia 30 grudnia 2011 r. czyli w ostatnim dniu w jakim pracują banki i jest 
obawa, że środki mogą nie wpłynąć na konto powiatu. W związku z powyższym Zarząd 
Powiatu proponuje wyjście awaryjne polegające na zastąpieniu dochodów z RPO 
przychodami z kredytu w sytuacji gdy środki nie wpłyną. Wtedy kredyt zostałby zaciągnięty 
na okres ok. dwóch tygodni a po wpłynięciu środków kredyt zostałby spłacony. Powyższa 
sytuacja powoduje zmianę ogólnych wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Potem Skarbnik Powiatu powiedziała z czego składa się projekt uchwały dot. Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i odczytała jej treść. 

 
Następnie Skarbnik Powiatu przestawiła Uchwałę nr 664/2011 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie opinii  
o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Namysłowskiego mówiąc, że opinia jest pozytywna – załącznik nr 6 do protokołu. 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił komisje stałe o opinie dotyczące projektu 
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Namysłowskiego. 
 
 Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Roman 
Letki powiedział, że opinia jest pozytywna, przy 2 głosach za i 1 przeciwnym.  



 5 

 
 Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Andrzej Zielonka powiedział, 
że opinia jest pozytywna. 
 
 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Cezary Zając Powiedział że opinia 
jest pozytywna. 
 
 Przewodniczący Komesi Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej 
powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie 
projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Namysłowskiego. 
 
 Uchwała o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Namysłowskiego została 
podjęta przy 10 głosach za i 7 glosami przeciw, nadano jej numer XIV/110/2011 – załącznik 
nr 7 do protokołu.  
 
Ad 4b) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu 
uchwały budżetowej na 2012 rok – załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 Skarbnik Powiatu przypomniała jakie autopoprawki zostały już wprowadzone do 
budżetu powiatu na 2012 rok, następnie omówiła zmiany w uchwale budżetowej i odczytała 
treść uchwały wraz z autopoprawkami. 
 

Następnie Skarbnik Powiatu przestawiła Uchwałę nr 663/2011 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie opinii  
o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2012 rok mówiąc, że opinia jest 
pozytywna – załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił komisje stałe o opinie dotyczące projektu 
uchwały o budżetowej na 2012 rok. 

 
 Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Roman 
Letki powiedział, że opinia jest pozytywna, przy 2 głosach za i 1 przeciwnym.  
 
 Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Andrzej Zielonka powiedział, 
że opinia jest pozytywna. 
 
 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Cezary Zając Powiedział że opinia 
nie została podjęta, ponieważ stosunek głosów wynosił: 2 za i 2 przeciw. 
 
 Przewodniczący Komesi Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej 
powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
 Radny Sławomir Hinborch odniósł się do projektu budżetu na 2012 rok, mówiąc, że 
pod względem merytorycznym budżet na przyszły rok nie budzi żadnych zastrzeżeń, ale nadal 
uważa, że brak jest w nim odważnych inwestycji i małych zadań tj. windy w budynku gdzie 
mieści się Urząd Skarbowy i Biblioteki w Zespole Szkół Mechanicznych. Dodał, że 
zaskoczeniem dla niego jest również brak dochodów ze sprzedaży mienia powiatu.  
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 Starosta Namysłowski powiedział, że budżet na 2012 rok jest budżetem bezpiecznym, 
mówiąc przy tym, że należy starać się na miarę możliwości. Dodał, że nie należy porównywać 
Powiatu Namysłowskiego do miasta Wrocław, ponieważ władze starostwa maja inną wizję – 
równoważyć zadania całego powiatu, gmin. Następnie odniósł się do sytuacji gospodarczej, 
mówiąc, że trwają rozmowy negocjacyjne dotyczące sprzedaży Arkadii i Magnolii. 
Powiedział, że priorytetem będzie Namysłowskie Centrum Zdrowia w którym zostanie 
wykonany m.in. remont dachu, dostosowanie pomieszczeń na potrzeby pralni i uważa, że 
budżet jest dobrym i ostrożnym budżetem. Starosta poruszył kwestie związane ze zwrotem 
środków za kartę pojazdu co powstało w wyniku luki prawnej i w chwili obecnej trwają 
sprawy w Sądzie, o kontrolach w Powiatowym Urzędzie Pracy i o prawdopodobnym zwrocie 
środków przez Powiat do Urzędu Marszałkowskiego jak również o zmianie ustawy, która 
nakłada na powiat holowanie, przechowywanie i złomowanie aut pozostawionych na drogach 
powiatowych. Następnie Starosta odniósł się do drogi Domaszowice – Świerczów – 
Mąkoszyce, mówiąc, że szuka środków zewnętrznych na II etap budowy drogi, ponieważ 
powiat nie da rady sfinansować w 70% inwestycji gdyby skorzystał z dofinansowania  
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek”. 
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że aby coś zrobić trzeba to najpierw zaplanować,  
a w przyszłorocznym budżecie nie ma planów. Nie twierdzi, że dane zadanie należy wykonać, 
ale gdy jest zaplanowane to jest większa motywacja do lepszej pracy. Dodał że w zakładach 
pracy które są w trudniej sytuacji finansowej pracownicy a przede wszystkim kierownictwo 
podejmują decyzję o obniżeniu sobie wynagrodzenia by przetrwać kryzys. Powiedział, że  
w budżecie na przyszły rok powinna się znaleźć Biblioteka na którą został wykonany projekt  
i na którą były realne szanse by ją wykonać. Następnie radny poruszył temat odnośnie dwóch 
Sekretarzy zatrudnionych w Starostwie i podwójnego płacenia, konieczności wybudowania 
windy w budynku gdzie mieści się Urząd Skarbowy, jak również o sięganie po 
dofinansowanie ze „schetynówek” przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku, które jest 
zadłużone na 59%. Pan Ilnicki powiedział również o pomocy Gminy Namysłów i gmin 
ościennych które tworzą współwłaścicieli przy inwestycjach związanych ze szpitalem,  
o odważnymi i rozwojowym budżecie do którego był przyzwyczajony. Następnie radny złożył 
wniosek formalny o to, aby inwestycje o których powiedział znalazły się w budżecie na 2012 
rok, dodając, że jak wniosek zostanie odrzucony to prosi Zarząd Powiatu o to aby chociaż 
wziął pod uwagę bibliotekę dla młodzieży i windę dla osób niepełnosprawnych którzy mają 
kłopot w tym, żeby załatwiać swoje sprawy w Urzędzie Skarbowym. 
 
 Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór odniósł się do wypowiedzi radnego 
Ilnickiego mówiąc, że nie można planować wydatków, które nie mają pokrycia. Poruszył 
kwestie dotyczące „schetynówek” mówiąc, że ustalono z pozostałymi Starostami, że po 
dofinansowanie sięgają tyko te powiaty, które mają krótkie odcinki do wyremontowania, 
odniósł się do windy w budynku przy Placu Wolności mówiąc, że planuje się likwidacje 
Powiatowych Urzędów Pracy. Kolejnym tematem jaki poruszył była Biblioteka w Zespole 
Szkół Mechanicznych i w I Liceum Ogólnokształcącym, powiedział o małej ilości osób z nich 
korzystających i o nowoczesnych bibliotekach elektronicznych, dodając, że należy się 
zastanowić co jest ważniejsze do zrealizowania. Następnie powiedział o małym 
zainteresowaniu sprzedażą mienia powiatu w 2011 r., o negocjacjach prowadzonych w celu 
sprzedaży Arkadii i Magnolii i o tym, że powiat nie ma już zbyt wielkiego majątku, który 
można sprzedać. Na koniec poruszył temat dwóch Sekretarzy zatrudnionych w Starostwie, 
mówiąc, że w Sądzie Pan Ilnicki stwierdził, że Pani Sekretarz to wspaniała pracownica, a sam 
będąc Starostą chciał ją zwolnić, dodając, że w Urzędzie Miejskim nie ma sekretarza to może 
Panią Sekretarz Białas należy tam zatrudnić w ramach dobrej współpracy z Burmistrzem. 
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 Radny Michał Ilnicki powiedział, że kiedy odchodził tamten zarząd, czyli jego zarząd 
to zostawił powiat zadłużony tylko na 23%, ok. stu działek do sprzedaży i ponad sto hektarów 
gruntów do sprzedaży, należy tylko robić plany i do przodu iść i powiat rozwijać a nie robić 
stagnacji i nie robić powiatu namysłowskiego powiatem śmiesznym po przez te wszystkie 
zwolnienia, zagrywki, sądy itd. bo doprowadza się do tego, że powiat za dużo pieniędzy traci 
Następnie odniósł się do pracy pani Sekretarz, mówiąc że zgadza się z tym, że był taki okres  
w którym chciał zwolnić Panią Sekretarz za pewne błędy które popełniła, ale przekonał się, że 
jest to zacny człowiek i z takiej decyzji się wycofał. Na koniec swojej wypowiedzi radny 
odniósł się do obniżenia pensji w zakładach pracy w dobie kryzysu, mówiąc, że zakłady pracy 
a przede wszystkim kierownicy rozważają i podejmują takie decyzje o obniżeniu sobie pensji 
po to ażeby zakład przetrwał trudny okres, dodając, że takich przykładów można mnożyć ale 
nie miał na myśli tego aby takie decyzje podejmowało kierownictwo starostwa. Powiedział 
również o tym, że budżet jest zaplanowany ostrożnie i tchórzliwie, natomiast pensje są 
zaplanowane na odważnym poziomie. 
 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusje i poddał pod głosowanie projekt uchwały  
 w spawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok. 
 
 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok wraz  
z autopoprawkami  została podjęta przy 10 głosach za i 7 glosami przeciw, nadano jej 
numer XIV/111/2011 – załącznik nr 10 do protokołu.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 20 minutowa przerwę. 
 
 Po przerwie. Stan radnych 17. 
 
Ad 5a) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków  
w 2011 roku – załącznik nr 11 do protokołu 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie 
Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej.  
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, 

dochodów i wydatków w 2011 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XIV/112/2011 – załącznik nr 12 do protokołu. 

 
Ad 5b) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku – załącznik nr 13 
do protokołu. 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie 
Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej.  
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  

w 2011 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XIV/113/2011 – załącznik nr 
14 do protokołu. 
 
Ad 5c) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi 
finansowanych w 2011 r. – załącznik nr 15 do protokołu. 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie 
Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej.  
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmiany planu dochodów gromadzonych na wydzielonym 

rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 r. została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer XIV/114/2011 – załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad 5d) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011 r.  
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. dla Powiatu 
Namysłowskiego – załącznik nr 17 do protokołu. 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie 
Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych i Przewodniczącego Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej. 

 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 

powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej – Andrzej 

Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków finansowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 
na ich realizację w 2011 r. dla Powiatu Namysłowskiego został podjęta jednogłośnie  
i nadano je numer XIV/115/2011 – załącznik nr 18 do protokołu. 
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Ad 5e) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2012 – załącznik 19 do 
protokołu. 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie 
wszystkie komisje stałe. 

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

Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Cezary Zając powiedział, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 

powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury – Roman 

Letki powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 

2012 została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XIV/116/2011 – załącznik nr 20 do 
protokołu. 
 
Ad 5f) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
odwołania komisji stałych rady powiatu – załącznik nr 21 do protokołu. 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie 
wszystkie komisje stałe. 

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

Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Cezary Zając powiedział, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Andrzej Zielonka 

powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury – Roman 

Letki powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie odwołania komisji stałych rady powiatu została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer XIV/117/2011 – załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
 



 10 

Ad 5g) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
powołania Komisji d/s Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska – załącznik 
nr 23 do protokołu, a następnie zaproponował kandydatury radnych do Komisji. 

− Roman Letki – kandydat wyraził zgodę, 
− Andrzej Zielonka – kandydat wyraził zgodę, 
− Andrzej Spór – kandydat wyraził zgodę, 
− Sławomir Gradzik – kandydat wyraził zgodę, 
− Paweł Cholaś – kandydat wyraził zgodę, 
− Piotr Karleszko – kandydat wyraził zgodę, 
− Michal Ilnicki – kandydat wyraził zgodę. 

 
Radny Roman Letki zaproponował kandydaturę radnego Andrzeja Zielonki na 

przewodniczącego komisji – kandydat wyraził zgodę.  
 
W związku z tym, że innych kandydatur nie było Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie powołania Komisji d/s Rozwoju Obszarów Wiejskich  

i Ochrony Środowiska została podjęta jednogłośnie i nadano je numer XIV/118/2011 – 
załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Ad 5h) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw  Społecznych, Bezpieczeństwa  
i Porządku – załącznik nr 25 do protokołu, a następnie zaproponował kandydatury radnych 
do Komisji. 

− Andrzej Michta – kandydat wyraził zgodę, 
− Weronika Nawrot – kandydat wyraził zgodę, 
− Piotr Lechowicz – kandydat wyraził zgodę, 
− Sławomir Hinborch – kandydat wyraził zgodę, 
− Krzysztof Szyndlarewicz – kandydat wyraził zgodę, 
− Tadeusz Bezwerchny – kandydat wyraził zgodę, 
− Andrzej Zielonka – kandydat wyraził zgodę, 
− Cezary Zając – kandydat wyraził zgodę, 
− Roman Letki – kandydat wyraził zgodę. 

 
Radny Cezary Zając zaproponował kandydaturę radnego Krzysztofa Szyndlarewicza  na 

przewodniczącego komisji – kandydat wyraził zgodę. 
 

W związku z tym, że innych kandydatur nie było Przewodniczący Rady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw  

Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku został podjęta jednogłośnie nadano jej numer 
XIV/119/2011 – załącznik nr 26 do protokołu. 
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Ad 5i) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu – załącznik  
nr 27 do protokołu, a następnie zaproponował kandydatury radnych do Komisji. 

− Piotr Karleszko – kandydat wyraził zgodę, 
− Piotr Cholaś – kandydat wyraził zgodę, 
− Sławomir Hinborch – kandydat wyraził zgodę, 
− Weronika Nawrot – kandydat wyraził zgodę, 
− Andrzej Spór – kandydat wyraził zgodę, 
− Cezary Zając – kandydat wyraził zgodę, 
− Krzysztof Szyndlarewicz – kandydat wyraził zgodę, 
− Sławomir Gradzik – kandydat wyraził zgodę, 
− Andrzej Szrom – kandydat wyraził zgodę. 

 
Cezary Zając zaproponował kandydaturę radnego Andrzeja Szroma na 

przewodniczącego komisji – kandydat wyraził zgodę. 
 

W związku z tym, że innych kandydatur nie było Przewodniczący Rady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Powiatu został podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XIV/120/2011 – załącznik 
nr 28 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady przypomniał skład Komisji Rewizyjnej, mówiąc, że skład jej nie 
uległ zmianie. 
 
Ad 5j) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 
roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok – załącznik nr 29 do protokołu. 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie 
Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej.  
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok została 
podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XIV/121/2011 – załącznik nr 30 do protokołu. 

 
Ad 5k) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego – załącznik nr 31 do protokołu.  

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie 
Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej.  
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej – Andrzej 
Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer XIV/122/2011 – załącznik nr 32 do protokołu. 
 
Ad 6) 
 
 Zapytań i interpelacji radnych nie było. 
 
Ad 7) 
 
 Przewodniczący Rady Powiedział, że przed przerwą zostały w obieg puszczone 
dokumenty – informacje przewodniczącego rady powiatu w celu zapoznania się. Były to 
następujące dokumenty: 

− sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za rok 2011 – załącznik 
nr 33 do protokołu, 

− sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury – 
załącznik nr 34 do protokołu, 

− sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej 
za rok 2011 – załącznik nr 35 do protokołu, 

− sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych za rok 2011 – 
załącznik nr 36 do protokołu, 

− pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie odnośnie windy w budynku przy 
Plac Wolności 1 – załącznik nr 37 do protokołu, 

− sprawozdanie z wyników kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej  
w Starostwie Powiatowym w Namysłowie w Wydziale Dróg Powiatowych – załącznik 
nr 38 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał radnym, że od nowego roku materiały na 

sesje i na komisje będą wysyłane drogą elektroniczną. Podziękował również za życzenia 
świąteczne które otrzymał. 
 
 Radny Andrzej Spór opuścił obrady sesji. Stan radnych 16. 
 
Ad 8) 
 

Protokół z XIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 9) 
 
 Radny Andrzej Zielonka podziękował Pani Weronice Nawrot za czynny udział  
w organizowaniu zbiórki żywności dla potrzebujących. 
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że na ostatniej sesji przekazał radnym materiały 
odnośnie dworca PKP w Namysłowie i ma nadzieje, że wszyscy się z nimi zapoznali, 
ponieważ Starosta mówiąc, że Burmistrz wykonał remont i przebudowę dworca nielegalnie 
mijał się z prawdą, a nawet można powiedzieć, że skłamał. Następnie odniósł się do drogi 
Głuszyna – Brzezinka gdzie odczytał dwa fragmenty z operatu szacunkowego który został 
wykonany na zlecenie Starostwa dotyczący budowy drogi Głuszyna – Brzezinka z których to 
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wynika, że droga nie wykracza poza pas drogowy jak również to, iż zastosowanie rowów 
chłonnych było zasadne. Dodał, że decyzja jaką podjął Wojewoda w sprawie drogi Głuszyna – 
Brzezinka była decyzją ściśle polityczną aby przed wyborami skompromitować osobę radnego 
M. Ilniciego, w ten sposób Wojewoda się przyczynił do bardzo dużej szkody wyrządzonej 
powiatowi i gdyby nie rozwaga Pana Marszałka powiat namysłowski straciłby dwa i pół 
miliona złotych. Radny Ilnicki zwrócił się następnie do Redaktora Naczelnego gazety „Nasz 
Powiat” mówiąc, że opowiadając się kategorycznie po jednej ze stron może w przyszłości 
dużo stracić, poprosił również by w swoich artykułach był zawsze bezstronny i żeby nie pisał 
rzeczy nie sprawdzonych i nie prawdziwych, a starał się zachować zawsze stanowisko takie 
które jest stanowiskiem bezstronnym i nikogo nie dotyka. 
 
 Starosta Namysłowski powiedział, że wypowiedzi radnego Ilnickiego nie robią już na 
nikim wrażenia i poprosił aby przytoczył całą treść operatu szacunkowego który został 
wykonany na zlecenie Starostwa dotyczący budowy drogi Głuszyna – Brzezinka a nie tylko jej 
fragmenty. Dodał, że uprawniony geodeta za poświadczenie nieprawdy przy wykonaniu  
rozgraniczeń w miejscowości Głuszyna został pozbawiony uprawnień geodezyjnych przez 
Głównego Geodetę Kraju. Powiedział że sprawa drogi Głuszyna – Brzezinka nie jest 
zakończona, ponieważ będzie trzeba kilka rzeczy poprawić, a przede wszystkim będzie trzeba 
zacząć od właściwego rozgraniczenia. Następnie odniósł się do dwóch Sekretarzy 
zatrudnionych w Starostwie, mówiąc, że jest to wynik przestrzegania wyroku Sądu, 
nadmieniając, że to on jest pracodawcą i to on będzie decydował który sekretarz ma być 
obecny na sali obrad. Starosta poruszył również temat zwolnień dokonanych przez niego jako 
Starostę, jak również zwolnień jakich dokonał radny Michał Ilnicki gdy był Starostą Na 
zakończenie, w związku ze zbliżającym się końcem roku Starosta podziękował wszystkim 
radnym za współpracę. 
 
 Radny Michał Ilnicki odniósł się do drogi Głuszyna Brzezinka mówiąc, że przytoczył 
tylko te dwa fragmenty z operatu szacunkowego, ponieważ rzekomo one przyczyniły się do 
nieprawidłowości przy budowie drogi i dlatego Wojewoda uchylił decyzje, a co jak się 
okazało było nieprawdą. Powiedział, że rada powiatu ma nad zarządem powiatu i nad starostą 
rolę kontrolną i czy się to podoba Staroście czy nie opozycja będzie wyrażać swoje opinie  
i będzie Starostę przymuszać do dobrego traktowania pracowników i na następnej sesji 
również poruszy temat pani sekretarz odnośnie brania udziału w sesjach. Poruszył również 
temat Powiatowego Urzędu Pracy, mówiąc, że nie ma jeszcze wyroku sądu, a Starosta wyrok 
sądu już wydał i porównał zachowanie Starosty z zachowaniem Wojewody Opolskiego. Na 
zakończenie radny Michał Ilnicki życzył wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku. 
 
 Starosta Namysłowski odniósł się do Powiatowego Urzędu Pracy mówiąc, że brak 
nadzoru byłego Starosty może doprowadzić do zwrotu środków przez powiat, a jako 
pracodawca nie mógł pozwolić na dalsze nieprawidłowości w urzędzie. Dodał, że został 
ogłoszony nabór na stanowisko dyrektora PUP, do końca roku jest termin składania 
dokumentów, a około połowy stycznia zostanie rozstrzygnięty konkurs.  
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że Prezes NCZ Pan Piotr Rogalski wyprowadził 
pieniądze ze szpitala i zastanawia się dlaczego nie został tam jeszcze wykonany audyt. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przerwał dyskusje, powiedział, że kolejna sesja 
zaplanowana jest na 25 stycznia 2012 roku, a następnie złożył wszystkim życzenia 
noworoczne. 
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Ad 10) 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XIV posiedzenie 
Rady Powiatu Namysłowskiego. 

 
 
XIV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1518. 
 

 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu  
 
         Roman Półrolniczak 
 
                 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

     
                                                                                                         Sławomir Gradzik 
 
 
 
 

 

 

Protokolant: Monika Duraj………….. 

 

 


