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PROTOKÓŁ NR XXIII/2012 
Z XXIII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 28 LISTOPADA 2012 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

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

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Prezentacja historii i osiągnięć Diehl Controls Polska w Namysłowie. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych.  
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia „Opolska 
Regionalna Organizacja Turystyczna”, 

b) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2013 rok”, 

c) zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację w 2012 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

d) zmiany Uchwały Nr XVI/110/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 

e) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków  
w 2012 roku, 

f) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r.. 
8. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Powiatu Namysłowskiego za 

okres styczeń – wrzesień 2012 r. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
10. Wnioski i sprawy różne. 
11. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
12. Zakończenie sesji. 

 
 
Ad 1) 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przywitał radnych Powiatu 
Namysłowskiego, Starostę Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego Andrzeja 
Spóra,  Dyrektora Operacyjnego W. P. oraz Dyrektora Personalnego G. K. z firmy Diehl 
Controls Polska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej Renatę Żywinę, Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy Iwonę Kamińską, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji 
w Namysłowie Komisarza Pawła Szlufarskiego, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – 
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Epidemiologicznej w Namysłowie Bożenę Korczowską – Kułakowską, Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie Krzysztofa Gacka, Skarbnik 
Powiatu Katarzynę Parzonkę, Radcę Prawnego Helmuta Pykę, Sekretarza Powiatu Andrzeja 
Gosławskiego, Dyrektora regionalnego OROT Piotra Mielca, Naczelników Wydziałów 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie, dyrektorów placówek oświatowych oraz pozostałe 
osoby przybyłe na sesję. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak na podstawie listy obecności, 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (stan: 15 radnych). 
Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób 
uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad 2) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zaproponował, aby do 
proponowanego porządku obrad, wprowadzić punkt trzeci dotyczący podziękowania dla 
Państwa E. i Z. Ł. oraz Państwa H. i R. Z. w związku z zajęciem trzeciego miejsca  
w konkursie Super Mleko 2012. Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował także, aby  
w projekcie uchwały oznaczonej jako punkt 8e dotyczącej zmian budżetu w związku ze 
zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku nastąpiła zmiana w treści. 
 

W związku z tym, że innych propozycji do porządku obrad nie było Przewodniczący 
Rady Powiatu poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą. 
 

Porządek obrad został przyjęty, jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Podziękowanie i gratulacje dla Państwa E. i Z. Ł. oraz Państwa H. i R. Z. w związku  

z zajęciem trzeciego miejsca w konkursie Super Mleko 2012. 
4. Prezentacja historii i osiągnięć Diehl Controls Polska w Namysłowie. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
7. Interpelacje i zapytania radnych.  
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia „Opolska 
Regionalna Organizacja Turystyczna”, 

b) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2013 rok”, 

c) zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację w 2012 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

d) zmiany Uchwały Nr XVI/110/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 

e) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków  
w 2012 roku, 

f) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r.. 
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9. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Powiatu Namysłowskiego za 
okres styczeń – wrzesień 2012 r. 

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

 
 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał komunikat dotyczący Szlachetnej 
Paczki czyli akcji, w którą włączyli się pracownicy Starostwa mającej na celu pomoc osobom 
potrzebującym. W imieniu wolontariuszy zwrócił się do obecnych z prośbą o pomoc  
w zbiórce pieniędzy, produktów żywnościowych oraz środków czystości dla starszej pani, 
która jest w trudnej sytuacji życiowej.  

 
Ad 3) 
 
           Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Państwa E. i Z. Ł. oraz Państwa H. i R. Z.  
o wystąpienie, a następnie Starosta Namysłowski Julian Kruszyński odczytał i wręczył im 
listy gratulacyjne za zajęcie ex aequo trzeciego miejsca w konkursie Super Mleko 2012. 
Starosta dodał, że jest to wielki zaszczyt i cieszy się, że w naszym regionie są tak 
przedsiębiorczy ludzie, którzy odnoszą sukcesy, które przyczyniają się do zmiany wizerunku 
polskiej wsi. 
 
Ad 4) 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak oddał głos dyrektorowi  
operacyjnemu Diehl Controls Polska Panu W. P.. 
            Dyrektor W. P. przywitał się z osobami obecnymi na sesji, a następnie przedstawił 
historię, strukturę zatrudnienia oraz dokonał prezentacji firmy. Dyrektor operacyjny 
powiedział, że Diehl Controls Polska jest największą częścią wielkiego koncernu mającego 
swoje siedziby w pięciu krajach na całym świecie, oraz pokrótce opowiedział co i w jaki 
sposób produkuje się w Firmie. Dodał także, że Diehl Controls Polska nadal się rozwija, 
wprowadza coraz nowsze technologie i z każdym rokiem zwiększa produkcję, kładąc większy 
nacisk na efektywność i rozwój kompetencji pracowników.  
            Dyrektor P. poinformował także, że Firma Diehl Controls Polska została zgłoszona 
przez Państwową Inspekcję Pracy do konkursu „Pracodawca - organizator pracy 
bezpiecznej”, w efekcie czego firma została laureatem na szczeblu wojewódzkim, oraz 
wyróżniona, spośród wszystkich polskich firm, na poziomie centralnym. Dodał, że jest to 
wielkie wyróżnienie i ogromny zaszczyt.  
            Na koniec, Dyrektor zaprezentował krótki film przedstawiający pracę w firmie,  
a Przewodniczący Rady Powiatu pogratulował mu, życząc dalszych sukcesów w rozwoju 
Firmy. 

 
Ad 5) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXII sesji 
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 31 października 2012 r. 

 
Protokół z XXII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad 6) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do 
Informacji Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. Z powodu braku pytań 
Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.  

Informacja z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami stanowi załącznik nr 3 
do protokołu. 
 
Ad 7) 
 

Interpelacji i zapytań radnych nie było. 
 
Ad 8a) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak powiedział, że projekt uchwały  
w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia „Opolska 
Regionalna Organizacja Turystyczna” - załącznik nr 4 do protokołu był omawiany na 
komisjach, a następnie poprosił Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Ochrony Środowiska, Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Powiatu oraz Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku o opinię. 

 
Przewodniczący wszystkich komisji stałych powiedzieli, że komisje pozytywnie 

zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 
głosowanie.  

 
Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia 

„Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna” została podjęta czternastoma głosami 
„za” oraz jednym głosem wstrzymującym i nadano jej numer XXIII/198/2012 –  
załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad 8b) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku  
o opinię w sprawie projektu uchwały dot. uchwalenia „Rocznego programu współpracy 
Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok” – załącznik nr 6 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
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Uchwała w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2013 rok” została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XXIII/199/2012 –załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Radny/Wicestarosta Andrzej Spór opuścił salę narad. Stan radnych 14. 
 
Ad 8c) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu oraz Przewodniczącego  
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku  
o opinie w sprawie projektu uchwały dot. zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady 
Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań  
i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2012 r. dla Powiatu 
Namysłowskiego – załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom oraz Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedzieli, że komisje 
pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację w 2012 r. dla Powiatu Namysłowskiego została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XXIII/200/2012 –załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad 8d) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię w sprawie projektu 
uchwały dot. zmiany Uchwały Nr XVI/110/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego – załącznik nr 10 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/110/2012 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XXIII/201/2012 – załącznik nr 11 do protokołu. 
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Ad 8e) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię w sprawie projektu 
uchwały dot. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 
roku –załącznik nr 12 do protokołu.  

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów 

 i wydatków w 2012 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIII/202/2012 – 
załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad 8f) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię w sprawie projektu 
uchwały dot. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r. – 
załącznik nr 14 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały.  

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  

w 2012 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIII/203/2012 – załącznik nr 15 
do protokołu. 
 
Ad 9) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał, czy są pytania do 
reprezentanta Komendy Powiatowej Policji Komisarza P. S. na temat stanu bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym na terenie Powiatu Namysłowskiego za okres styczeń – wrzesień 
2012 r. – załącznik nr 16 do protokołu. 

 
Z powodu braku pytań Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię 

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja przyjęła 
przedłożony materiał. 
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Ad 10)  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak powiedział, że na ostatniej sesji 
zostały postawione dwa pytania, jedno przez radnego Michała Ilnickiego, natomiast drugie 
przez radnego Pawła Cholasia, na które radni otrzymali odpowiedź pocztą. Następnie 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał odpowiedzi na pytania radnych – załącznik nr 17 do 
protokołu. 

 
W nawiązaniu do odpowiedzi radnych, odczytanych przez Przewodniczącego Rady 

Powiatu, Paweł Cholaś zapytał czyj był analizator?  
 
Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka odpowiedziała, że właścicielem analizatora był 

Powiat Namysłowski. W związku z udzieloną odpowiedzią radny Paweł Cholaś zapytał, 
dlaczego spółka NCZ występowała do Powiatu Namysłowskiego w sprawie jego zbycia? 
Następnie zadał drugie pytanie: Czy będzie zmiana Prezesa Namysłowskiego Centrum 
Zdrowia? Jeżeli będzie to kiedy? 
 

Starosta Namysłowski Julian Kruszyński powiedział, że na pytania udzieli odpowiedzi 
na piśmie. 
 
Ad 11) 
 

Wniosków i spraw różnych nie było. 
 
Ad 12) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z pismem pracowników Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie o wsparcie inicjatywy zorganizowania spotkania 
choinkowego dla dzieci będących pod opieką rodzin zastępczych – załącznik nr 18 do 
protokołu. 

 
*  *  * 

 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych z informacją Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w związku z udzieleniem Gminie Namysłów dotacji w wysokości 
67 588,97 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania pn. Namysłów, baszta  
w południowej części miasta (XIV, XV, XVII w): roboty restauratorskie – załącznik nr 19 do 
protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych ze sprawozdaniem z wyników 
kontroli przeprowadzonej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
w zakresie wydawania, ograniczania i cofania zezwoleń na korzystanie ze środowiska  
i gospodarowania środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Kontrola  
w powyższym zakresie nie stwierdziła nieprawidłowości – załącznik nr 20 do protokołu. 
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*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przekazał radnym do zapoznania się z materiałem 
informacyjnym odnośnie procedury In-vitro – opracowanie naukowe „Życie – lubię to – 
załącznik nr 21 do protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, ze każdy radny otrzymał materiał 
informacyjny na temat projektu grantowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  
i doradczego Związku Powiatów Polskich celem zapoznania się – załącznik nr 22 do 
protokołu. 

 
*  *  * 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z pismem mieszkańców wsi 

Bąkowice w którym to dziękują za wykonany remont fragmentu ulicy Głównej – załącznik 
nr 23 do protokołu. 
 

*  *  * 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych o wspólnym posiedzeniu 
Komisji stałych w dniu 10 grudnia br. o godz. 1200, o komisjach przedsesyjnych w dniu  
17 grudnia br. jak również o sesji w dniu 19 grudnia br. o godz. 1300. 
  
 Ad 13)  
 
         Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXIII posiedzenie 
Rady Powiatu Namysłowskiego. 
 
 
         XXIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1405. 
 

 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 
     

          Roman Półrolniczak 
 
 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                        Roman Półrolniczak 
 
 
 
 
Protokolant: Monika Duraj………….. 


