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PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 
Z XXIV SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 19 GRUDNIA 2012 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. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Wręczenie Odznak Honorowych „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”. 
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) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 
b) zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 

2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych PFRON 
przeznaczonych na ich realizację w 2012 r., 

c) przyjęcia „Programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu 
udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia 
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 
zagrożonych przemocą w rodzinie opracowanego na lata 2012 – 2017”, 

d) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2013 rok, 
e) zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszaru Wiejskich i Ochrony 
Środowiska, 

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 
Powiatu, 

g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku, 

h) zmian planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków 
nimi finansowanych w 2012 r., 

i) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku. 
8. Budżet na 2013 rok. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 
b) uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok. 

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

 
Ad 1) 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przywitał Starostę 
Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego Andrzeja Spóra, 
Sekretarza Województwa Opolskiego Adama Maciąga, Komendantów Powiatowych 
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Państwowej Straży Pożarnej Pana Krzysztofa Gacka i Pana Henryka Serugę, Zastępcę 
Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie Zbigniewa Dychusa, Naczelników 
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Namysłowie, kierowników jednostek organizacyjnych, 
młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie oraz ich opiekuna Pana 
Przemysława Paradowskiego, a także pozostałe osoby przybyłe na sesję. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak na podstawie listy obecności, 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (stan: 16 radnych). 
Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób 
uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad 2) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zaproponował, aby do porządku 
obrad wprowadzić następujące zmiany: 
− wprowadzić jako p. 4 Apel Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Namysłowie na temat zagrożenia zaczadzeniem tlenkiem węgla oraz informację  
o sprzęcie pożarniczym Komendy, zakupionym między innym dzięki środkom ze 
Starostwa Powiatowego, 

− wprowadzić nowy projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat 
Namysłowski na rzecz gminy Wilków nieruchomości położonych w Wilkowie, 

− wprowadzić zmiany w treści projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego, 

− wprowadzić zmiany w treści projektu uchwały dotyczącej uchwalenia planu pracy Rady 
Powiatu Namysłowskiego na 2013 rok mówiąc, że wycofuje się p. 1 z miesiąca grudnia 
dot. porozumienia w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań związanych  
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r., 

− wprowadzić zmiany w treści projektu uchwały dotyczącej zmian budżetu w związku ze 
zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku,  

− wprowadzić zmiany w treści projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 

− wprowadzić zmiany w treści projektu uchwały dotyczącej uchwalenia budżetu powiatu na 
2013 rok. 

 
W związku z tym, że innych uwag do porządku obrad nie było, Przewodniczący Rady 

Powiatu odczytał porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami i poddał go pod 
głosowanie. 
 
Porządek obrad po zmianach wyglądał następująco: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Wręczenie Odznak Honorowych „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”. 
4. Apel dot. zagrożenia tlenkiem węgla 
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) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 
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b) zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 
2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych PFRON 
przeznaczonych na ich realizację w 2012 r., 

c) przyjęcia „Programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu 
udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia 
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 
zagrożonych przemocą w rodzinie opracowanego na lata 2012 – 2017”, 

d) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2013 rok, 
e) zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszaru Wiejskich i Ochrony 
Środowiska, 

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 
Powiatu, 

g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku, 

h) zmian planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków 
nimi finansowanych w 2012 r., 

i) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku. 
9. Budżet na 2013 rok. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 
b) uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok. 

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

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad 3) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Pana Sekretarza Województwa Opolskiego 
Adama Maciąga i Starostę Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego o wręczenie Panu Z. K. i 
Panu A. O. Odznaki Honorowej „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”. 

 
Starosta Namysłowski odczytał krótkie charakterystyki obu panów, przedstawiając 

pokrótce jak bardzo przyczynili się dla dobra innych, całe życie szerząc ideę krwiodawstwa.  
 
Następnie Sekretarz wręczył Panom Odznaki Honorowe oraz w imieniu Marszałka 

Województwa podziękował im za zasługi dla Województwa Opolskiego. 
 
 Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu oddał głos Komendantowi Powiatowemu Państwowej 
Straży Pożarnej Krzysztofowi Gacek. 

 
Komendant Krzysztof Gacek zwrócił się do wszystkich obecnych mówiąc  

o zagrożeniu, jakie występuje na terenie całej Polski oraz coraz częściej na terenie Powiatu, 
jakim jest zatrucie tlenkiem węgla. Powiedział w jaki sposób należy przestrzegać się przed 
takim zagrożeniem, a także o objawach zatrucia.  

Następnie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej podziękował 
Zarządowi Powiatu, Pani Skarbnik, Radnym Powiatu oraz szefom firm i instytucji za  pomoc 
finansową, dzięki którym możliwy był zakup małego samochodu pożarniczego, przyczepki 
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pożarniczej, kamery termowizyjnej, detektora prądu przemiennego, detektora gazowego 
wykrywającego amoniak, a także paliwa. 

Na zakończenie powiedział, że na parkingu przed Starostwem znajduje się nowy 
samochód z przyczepką, który można obejrzeć, a na I piętrze na korytarzu Starostwa, podczas 
przerwy odbędzie się prezentacja pozostałego sprzętu.  
 
 Radni przyjęli powyższe informacje. 
 
Ad 5) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXIII sesji 
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 listopada 2012 r. 

 
 Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad 6) 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak powiedział, że materiał odnośnie 
informacji z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami radni otrzymali, a następnie 
zapytał czy są jakieś pytania. 

 
Pytań nie było. 
 
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 powiedział, że na posiedzeniach komisji w sprawach 
różnych poruszono temat projektu uchwały dotyczącego  ustalenia wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego – załącznik nr 4 do protokołu, w wyniki czego do Zarządu 
Powiatu zostały skierowane wnioski o zmianę w treści uchwały. 

Następnie poprosił Przewodniczących komisji stałych o przypomnienie wniosków 
złożonych na ich komisjach. 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, że na posiedzeniu Komisji w dniu 17 grudnia br. radny Sławomir 
Hinborch złożył wniosek, aby w projekcie uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/230/2012 
dokonać zmiany proponowanej wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego w terenie 
zabudowanym z 40 zł do 16,50 zł, czyli zwiększyć o 10% aktualnie obowiązującą stawkę, 
która wynosi 15 zł., oraz zmienić proponowaną wysokość opłaty poza terenem zabudowanym  
z kwoty 40 zł. do 17,60 zł., czyli zwiększyć o 10% aktualnie obowiązującą stawkę, która 
wynosi 16 zł.  

 
Przewodniczący Komisji powiedział, że wniosek został przegłosowany 4 głosami 

„za”, 3 głosami „przeciwnymi” oraz 1 wstrzymującym. 
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Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Andrzej Zielonka powiedział, że na posiedzeniu Komisji w dniu 17 grudnia br. radny Michał 
Ilnicki złożył taki sam wniosek jak radny Sławomir Hinborch, który został skierowany do 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego. 

 
Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór powiedział, że Zarząd obradujący przed 

sesją rozpatrzył wnioski złożone przez komisje i postanowił zmienić swoje stanowisko 
ustalając stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w następujący sposób: 
− w terenie zabudowanym: jezdnia: – 40,00 zł., pozostałe elementy pasa drogowego –  

20,00 zł., 
− poza terenem zabudowanym: jezdnia – 40,00 zł., pozostałe elementy pasa drogowego – 

20,00 zł.. 
Wyjaśnił, że rozwiązanie przedstawione przez Zarząd Powiatu jest po to, aby uniknąć 

umieszczania w projektach urządzeń bezpośrednio w pasie drogowym, gdyż wiąże się to  
z wysokimi kosztami remontowymi takiej drogi. Nowy projekt uchwały stanowi załącznik  
nr 5 do protokołu. 

 
Dyskusja radnych odnośnie wniosków złożonych na Komisjach i nową propozycją 

Zarządu Powiatu na temat stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
 
W trakcie dyskusji na obrady sesji dołączył radny Krzysztof Szyndlarewicz. Stan 

radnych 17. 
 
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy 

projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

została podjęta 10 głosami „za” oraz 7 głosami „przeciwnymi” i nadano jej numer 
XXIV/204/2012 – załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad 8b) 
 

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 opinię w sprawie projektu uchwały 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 PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2012 r.  
– załącznik nr 7 do protokołu. 
 

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

 
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 zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków finansowych PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2012 r. została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XXIV/205/2012 – załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad 8c) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku  
o opinię w sprawie projektu uchwały dot. przyj ęcia „Programu służącego działaniom 
profilaktycznym maj ącym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza  
w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku 
do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie opracowanego na lata 2012 – 
2017” – załącznik nr 9 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. 

 
Uchwała w sprawie przyj ęcia „Programu służącego działaniom profilaktycznym 

mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania  
i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 
zagrożonych przemocą w rodzinie opracowanego na lata 2012 – 2017” została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XXIV/206/2012 – załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad 8d) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przypomniał, że w projekcie 
uchwały dotyczącej uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2013 rok 
nastąpiła zmiana w treści, a następnie poprosił przewodniczących wszystkich komisji stałych 
o opinię. Projekt uchwały przed zmianą stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Andrzej Zielonka powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 

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

 
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 planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 
2013 rok została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIV/207/2012 – załącznik 12 do 
protokołu. 
 
Ad 8e) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poddał pod głosowanie projekt 
uchwały dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszaru Wiejskich  
i Ochrony Środowiska – załącznik nr 13 do protokołu. 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszaru 

Wiejskich i Ochrony Środowiska została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXIV/208/2012 – załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad 8f) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poddał pod głosowanie projekt 
uchwały dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Powiatu – załącznik nr 15 do protokołu, przypominając, że projekt był omawiany 
na Komisji. 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXIV/209/2012 – załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad 8g) 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w projekcie uchwały, 
jaki właśnie otrzymał, nie został uwzględniony punkt, który został przyjęty na posiedzeniu 
Komisji dotyczący wypracowania stanowiska Komisji w sprawie naboru do szkół 
ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 i prosi, aby ten punkt wprowadzić do 
projektu uchwały.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poddał pod głosowanie projekt 

uchwały dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku – załącznik nr 17 do protokołu, wraz  
z proponowaną zmianą.  

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury , 

Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer XXIV/210/2012 – załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad 8h) 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego 

Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię w sprawie projektu 
uchwały dot. zmian planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz 
wydatków nimi finansowanych w 2012 r. – załącznik nr 19 do protokołu. 

 



 8

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

 
Uchwała w sprawie zmian planów dochodów gromadzonych na wydzielonym 

rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 r.  została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer XXIV/211/2012 – załącznik 20 do protokołu. 
 
Ad 8i) 

 
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 21 do protokołu. Projekt uchwały po zmianach stanowi załącznik nr 22 
do protokołu 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 
Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2012 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIV/212/2012 – 
załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Ad 8j) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do 
nowowprowadzonego projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat 
Namysłowski na rzecz Gminy Wilków darowizny nieruchomości położonej w Wilkowie 
– załącznik nr 24 do protokołu. 

 
Radny Michał Ilnicki zapytał co to za nieruchomość, której dotyczy projekt uchwały. 

 
Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór odpowiedział, że nieruchomość o której 

mowa w projekcie uchwały to kawałek klina na drodze powiatowej w miejscowości Wilków, 
która ma polepszyć warunki transportu elementów przewożonych do powstającej farmy 
wiatrowej.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na 

rzecz Gminy Wilków darowizny nieruchomości położonej w Wilkowie  została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XXIV/213/2012 – załącznik nr 25 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił przerwę do godziny 1410 przypominając, że  

w trakcie przerwy można obejrzeć prezentacje sprzętu Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Namysłowie. 
 
 Po przerwie. Stan radnych 17. 
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 Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poinformował, że 
zostały rozdane kalendarze na 2013 r. z pracami dzieci i młodzieży biorących udział  
w konkursie zorganizowanym w związku z Dniem Dawcy Szpiku w Powiecie 
Namysłowskim. 
 
Ad 9a) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Panią Skarbnik Powiatu 
Namysłowskiego Katarzynę Parzonkę o przedstawienie projektu uchwały dot.  uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 26 do 
protokołu.  

 
Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka odczytała powyższy projekt uchwały wraz  

z autopoprawkami Zarządu Powiatu wniesionymi na posiedzeniu w dniu 19 grudnia br.. 
Powiedziała, że zmiany wprowadzone do projektu uchwały budżetowej dotyczą zakresu 
rzeczowego planowanych zadań inwestycyjnych, które nie powodują zmian ogólnych kwot 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, jak i wyniku budżetu. Następnie omówiła 
autopoprawki, które polegały na przesunięciu środków finansowych w kwocie 250.000 zł.  
z wydatków przeznaczonych na przebudowę boiska (naprawa nawierzchni) przy Zespole 
Szkół Rolniczych, co powoduje zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dz. 801, 
rozdz. 80130 o kwotę 250.000 zł.. Kolejna zmiana dotyczyła przesunięcia środków 
finansowych w kwocie 300.000 zł. z wydatków przeznaczonych na zakup akcji Spółki NCZ 
S.A. na prace związane z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej i zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji. Skarbnik Powiatu 
następnie odniosła się do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2013 – 
2025, mówiąc, że zmiany dotyczą kwot przeznaczonych na realizację umów, ujętych  
w wykazie przedsięwzięć, w poszczególnych latach i obowiązywania. Dodała, że zmianie nie 
ulegają łączne nakłady finansowe na ich realizację. Autopoprawki do projektu budżetu na 
2013 r. stanowią załącznik nr 27 do protokołu. Projekt uchwały dot. uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego wraz z autopoprawkami stanowi załącznik  
nr 28 do protokołu. 
 Następnie Skarbnik Powiatu odczytała opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu na temat przedłożonego projektu uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowej, mówiąc, że opinia jest pozytywna – załącznik nr 29 do protokołu. 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił przewodniczących 

wszystkich komisji stałych o opinię w sprawie projektu uchwały dot. uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Andrzej Zielonka powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 

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

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 
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Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXIV/214/2012 – 
załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Ad 9b) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Skarbnik Powiatu 
Katarzynę Parzonkę o przedstawienie projektu uchwały dot. uchwalenia budżetu powiatu 
na 2013 rok – załącznik nr 31 do protokołu.  

 
Pani Skarbnik Powiatu odczytała powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawkami, 

które omówiła przy poprzednim projekcie uchwały i stanowi on załącznik nr  32 do 
protokołu. Następnie odczytała informację Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 
2013 rok oraz na temat opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie 
uchwały budżetowej, mówiąc, że obie opinie są pozytywne. Opinie te stanowią kolejno 
załącznik nr 33 i 34 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił przewodniczących 
wszystkich komisji stałych oraz Przewodniczącego Zarządu Powiatu Namysłowskiego 
o opinię w sprawie projektu uchwały dot.  uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Andrzej Zielonka powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, że w głosowaniu brało udział 7 radnych z czego 3 radnych było 
„za”, 3 radnych było „przeciw” oraz 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że do projektu uchwały 
został złożony wniosek przez radnego Sławomira Hinborch dotyczący zniesienia środków  
z planowanej inwestycji w I Liceum Ogólnokształcącym dot. przebudowy boiska i przekazać 
je na naprawę nawierzchni boiska w Zespole Szkół Rolniczych. Dodał, że wniosek został 
przegłosowany 5 głosami „za” oraz 3 głosami „przeciwnymi”. Podsumowując 
Przewodniczący Szyndlarewicz powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna, gdyż 
powyższy wniosek został uwzględniony przez Zarząd.   
 

Starosta Julian Kruszyński powiedział, że Zarząd  Powiatu na posiedzeniu w dniu  
19 grudnia br. uwzględnił w całości wniosek radnego Sławomira Hinborcha, który został 
złożony na Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa  
i Porządku i dotyczył przeniesienia kwoty 250.000 zł. z planowanej budowy boiska  
w I Liceum Ogólnokształcącym na przebudowę boiska przy Zespole Szkół Rolniczych. 

Następnie odniósł się do wniosku grupy radnych, którzy złożyli wniosek dot. 
przeniesienia kwoty 300.000 zł. związanej z zakupem akcji w NCZ S.A. na zadanie związane 
z termomodernizacją i budową windy w budynku Urzędu Skarbowego w Namysłowie. 
Powiedział że kwota 300.000 zł. była przeznaczona na podwyższenie kapitału Spółki, a nie na 
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zakup akcji, mówiąc, że wniosek został uwzględniony częściowo, gdyż decyzją Zarządu 
kwota 300.000 zł zostanie przeniesiona na prace związane z dostosowaniem budynku 
głównego szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej i zapewnienia warunków 
bezpiecznej ewakuacji, czyli budowę klatki schodowej, a następnie uzasadnił stanowisko 
Zarządu. Dodał, że ci sami radni złożyli także wniosek o zdjęcie zadania pod nazwą 
przebudowa drogi Domaszowice – Świerczów – Mąkoszyce, etap II i przeniesienia kwoty 
przeznaczonej na tą inwestycję na powiększenie rezerwy ogólnej i tymczasowe ulokowanie 
jej na rachunku bankowym. Starosta odpowiedział, że inwestycja ta jest uwzględniona  
w budżecie, natomiast jest ona bardzo kosztowna i aby ją sfinansować będzie konieczne 
zaciągnięcie kredytu, dlatego też nie jest możliwe ulokowanie tych pieniędzy na rachunku 
bankowym, gdyż są to środki wirtualne. 

Starosta Namysłowski przytoczył wypowiedzi radnego Michała Ilnickiego  
z poprzednich sesji Rady Powiatu, które dotyczyły zabiegania o przebudowę drogi 
Domaszowice – Świerczów – Mąkoszyce, etap II i pozyskiwania środków na powyższy cel, 
dlatego też nie rozumie propozycji radnych o rezygnacji z tejże inwestycji. 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak otworzył dyskusję na temat budżetu 
powiatu na 2013 rok. 

 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że bardzo się cieszy, że Zarząd uwzględnił wiosek 

radnych dotyczący przeniesienia środków z przebudowy boiska w I Liceum 
Ogólnokształcącym na remont nawierzchni boiska w Zespole Szkół Rolniczych. Następnie 
powiedział, że wraz z radnymi będzie pilnował, aby Zarząd w ciągu dwóch lat sfinalizował 
wykonanie boiska lekkoatletycznego w I Liceum Ogólnokształcącym. 

Radny Michał Ilnicki odczytał uzasadnienie wniosków złożonych w dniu  
12 grudnia 2012r. przez radnych PSL i Wspólnoty Obywatelskiej skierowanych do 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu oraz do 
Zarządu Powiatu dotyczącego przeniesienia kwoty 300.000 zł z Działu Ochrona Zdrowia do 
Działu Gospodarka Mieszkaniowa, co pozwoliłoby sfinalizować termomodernizację  
i windę w budynku Urzędu Skarbowego. Następnie Radny odczytał propozycję z dnia  
30 października 2012r. Burmistrza Namysłowa dotyczącą namysłowskiego szpitala, który 
zaproponował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki NCZ S.A. o 500.000 zł oraz 
objęcie 5 tysięcy akcji w podwyższonym kapitale przez Gminę Namysłów. Powiedział też, że 
rozwiązałoby to problemy szpitala związane z niskim kapitałem zakładowym oraz 
pozwoliłoby wykonać potrzebne inwestycje związane z remontem klatki schodowej, a Powiat 
mógłby sfinansować za te pieniądze remont w innych budynkach. Radny Michał Ilnicki 
powiedział, że Burmistrz Namysłowa zaproponował także od 2014 r. coroczne 
dofinansowanie spółki kwotą 500.000 zł., rozszerzenie usług medycznych o nowe 
działalności, m.in. otwarcie apteki, dokonanie inwestycji infrastruktury i sprzętu, współpracę 
z gminami w zakresie bieżącego utrzymania oraz zaoferowanie mieszkań z zasobów 
gminnych dla niezbędnych specjalistów. Na koniec dodał, że warunkiem otrzymania 
pieniędzy jest wykupienie akcji przez Gminę Namysłów, a spowodowane jest to tym, że 
Burmistrz przez dwa lata nie miał żadnego wpływu na co się dzieje w Namysłowskim 
Centrum Zdrowia. 

Radny Michał Ilnicki odniósł się także do drugiej propozycji zawartej we wniosku, 
która dotyczyła przebudowy drogi Domaszowice – Świerczów – Mąkoszyce, etap II, mówiąc 
że opozycja nie jest przeciwna budowy drogi, ale uważa, że robienie jej teraz jest złym 
pomysłem, gdyż najpierw należy otrzymać zgodę od konserwatora zabytków na 
zaasfaltowanie zabytkowej kostki, która jest nierówna i bardzo uciążliwa dla mieszkańców 
Świerczowa. Radny powiedział, że w latach 2014 – 2015 r. dofinansowanie Państwa może 
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wynosić 70 %, dlatego  w roku 2013 nie należy rozpoczynać inwestycji. Następnie nawiązał 
do wypowiedzi Starosty, mówiąc że pieniądze przeznaczone na to zadanie są wyłącznie 
wirtualne, dodając, że gdy będzie się przedstawiać wniosek to trzeba wtedy także wykazać, 
gdzie są te pieniądze, a będzie to albo kredyt albo środki własne.  

Na koniec Radny Michał Ilnicki powiedział, że wraz z opozycją kieruje się dobrem 
Powiatu i chciałby głosować za uchwałą budżetową, w związku z tym chciałby też brać 
odpowiedzialność za budżet na 2013 rok. 

 
Starosta Namysłowski Julian Kruszyński zwrócił się do Radnego Michała Ilnickiego 

mówiąc, że cieszy się iż opozycja będzie pilnować Zarząd i koalicję, aby doprowadzili do 
przebudowy boiska przy Liceum Ogólnokształcącym, a następnie wyraził nadzieję, na to, że 
zrobią to wspólnymi siłami. Odniósł się także do tematu wind mówiąc, że w szpitalu jest 
tylko jedna winda i konieczny jest montaż drugiej, natomiast nie jest to takie łatwe, gdyż jest 
to bardzo kosztowna inwestycja. Powiedział, że wykonanie windy w Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej nie jest dobrym pomysłem, gdyż najpierw należałoby zagospodarować 
poddasze oraz dokonać termomodernizacji budynku. 

Następnie ustosunkował się do propozycji Burmistrza Namysłowa, informując, że 
otrzymał on odpowiedź na piśmie, w którym Burmistrz wyraził chęć zaangażowania się  
w sprawy finansowe szpitala, natomiast przejęcie władzy nad szpitalem i większej ilości 
udziałów przez Gminę Namysłów będzie oznaczać, że Powiat nie będzie miał narzędzi do 
swojego ustawowego, podstawowego zadania jakim jest zabezpieczenie stanu zdrowotnego 
mieszkańców powiatu. Powiedział, że gdy Burmistrz podpisze porozumienie ze Starostą 
Namysłowskim, w którym zagwarantuje, że bierze odpowiedzialność za zabezpieczenie 
zdrowotne mieszkańców wtedy z radością podejmą negocjacje i rozmowy na temat zasad 
władzy w spółce i zasadach własnościowych związanych z obiektami, sprzętem oraz 
kapitałem. Starosta w swojej odpowiedzi do Burmistrza zaproponował także debatę w 
temacie stosunków własnościowych szpitala, w której wzięliby udział radni wszystkich rad i 
radni powiatowi, mając nadzieję, że uda się ją zorganizować w styczniu 2013r.   

 
Wicestarosta Namysłowski zabrał głos w sprawie przedłużenia remontu drogi 

Świerczów - Mąkoszyce, o której była mowa wcześniej. Powiedział, że pozwolenie 
budowlane wydawane jest na określony czas, a stanowisko konserwatora będzie takie, że nie 
wyrazi zgody na zaasfaltowanie kostki w miejscowości Świerczów. Przypomniał także, że 
taki wniosek do konserwatora powinni złożyć mieszkańcy, a na zebraniu wiejskim tylko jeden 
mieszkaniec miał inne zdanie niż większość, która żądała, aby pozostawić kostkę, dlatego nie 
należy sprzeciwiać się większości. Wicestarosta powiedział, że jeśli powiat otrzyma 50% 
dofinansowania na powyższe zadanie, to nie należy się wstrzymywać z remontem tej drogi, 
gdyż jest ona w bardzo złym stanie.  
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak zwrócił się do radnych, aby ograniczali 
swoje wypowiedzi do 3-4 zdań, gdyż kwestie, które są poruszane były już poprzednio 
omawiane.  

 
Radny Michał Ilnicki zwrócił się do Starosty, mówiąc, że to jak będzie wykorzystana 

kwota 500.000 zł., które zaproponował Burmistrz Namysłowa będzie zależeć od 
akcjonariuszy i nie rozumie, dlaczego Starosta nie chce wziąć tej sumy. Powiedział też, że 
Burmistrz nie ma zapewnić stanu zdrowotnego mieszkańców natomiast powinien stworzyć 
warunki do tego, aby społeczeństwo miało się gdzie i czym leczyć.  

Radny ponownie odniósł się do drogi Domaszowice – Świerczów – Mąkoszyce stając 
przy swoim stanowisku, że nic się nie stanie jeżeli na rok czasu inwestycja zostanie 
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wstrzymana, ponieważ dofinansowanie nadal będzie możliwe do pozyskania w latach 
późniejszych. 

 
Pan P. P. siedzący na widowni zapytał o źródło finansowania inwestycji budowy 

boiska lekkoatletycznego przy I Liceum Ogólnokształcącym, pytając czy będzie nim sprzedaż 
nieruchomości przylegających do budynku szkoły.  

 
Starosta Namysłowski Julian Kruszyński powiedział, że środki, które miały być 

przeznaczone na inwestycję miały pochodzić ze sprzedaży części nieruchomości czyli 
Magnolii i Arkadii, jak również części działki położonej między halą sportową a budynkiem 
Magnolii, z tym że temat jest wstrzymany gdyż oferent, który chce kupić nieruchomości nie 
finalizuje transakcji, dodając, że jest z nim umówiony na spotkanie po nowym roku. 

 
Radny Michał Ilnicki reasumując powiedział, że w jakiejś części wnioski radnych 

zostały uwzględnione przez Zarząd w związku z tym opozycja będzie głosować za przyjęciem 
budżetu podkreślając, że przez kolejne lata będą bardzo mocno pilnować Zarząd, aby 
zrealizował wszystkie zaplanowane zadania.  
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak zamknął dyskusję nad budżetem powiatu 
na 2013 rok i poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer XXIV/215/2012 – załącznik nr 35 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak złożył podziękowania Radzie 

Powiatu, Skarbnik Powiatu Katarzynie Parzonce, a także pogratulował Zarządowi Powiatu 
Namysłowskiego za prace nad budżetem i jego przyjęcie. 
 
Ad 10) 

 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było. 

 
Ad 11) 
 

Wniosków i spraw różnych nie było.  
 
Ad 12)  
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych ze sprawozdaniem z wyników 
kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną w Wydziale Inwestycji, Zamówień 
Publicznych i Mienia Powiatu w zakresie dzierżaw, wynajmu i użyczenia nieruchomości 
wchodzących w skład zasobu oraz należności z nieruchomości udostępnianych z zasobu,  
a także stanu budynków, remontów i inwestycji oraz konserwacji, bieżących naprawy, 
utrzymania porządku i czystości. Kontrola w powyższym zakresie nie stwierdziła 
nieprawidłowości – załącznik nr 36 do protokołu. 

 
*  *  * 

 
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że wpłynęła skarga na bezczynność 

Przewodniczącego Rady Powiatu, którą złożył B. S. domagający się tego, aby na stronie 
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internetowej Starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej były publikowane całe protokoły z 
sesji Rady Powiatu. Przewodniczący powiedział, że rozmawiał z Panem B. przyznając mu 
rację i mówiąc, że protokoły zostaną opublikowane. Dodał że  skarga podlega rozpatrzeniu 
przez Wojewodę Opolskiego.  
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zakomunikował, że młodzież dojeżdżająca do szkół 
ponadgimnazjalnych liniami PKP, trafia na pierwszą lekcję 15 min później co stanowi duży 
problem. Poinformował, że aby uniknąć kolejnego problemu wymykania się młodzieży  
z powodu utrudnionych dojazdów, został skierowany wniosek do Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego o poprawienie tej sytuacji.  

 
Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór powiedział, że rozmawiał z Wydziałem 

Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu gdzie dowiedział się, że zmiana 
rozkładu jazdy spowodowana jest pracami przebudowy torowiska w okolicach Oleśnicy, 
które potrwają do końca stycznia 2013 r., a po tym czasie zostanie przywrócony poprzedni 
rozkład jazdy pociągów. 

 
Ad 13) 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak złożył wszystkim obecnym na 

sesji życzenia świąteczne, a następnie wobec wyczerpania porządku obrad zamknął XXIV 
posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 

 
 
 
 
XXIV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1527 
 

 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu 

     
          Roman Półrolniczak 
 
 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu 

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

 


