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PROTOKÓŁ NR XXV/2013 
Z XXIV SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 30 STYCZNIA 2013 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XXV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1304. 
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Złożenie gratulacji dla Firm z Powiatu Namysłowskiego z okazji otrzymania Laurów 

Umiejętności i Kompetencji. 
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) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, 
b) zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego, 

c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 r., 
d) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca  

w Woskowicach Małych, 
e) opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu 

strzeżonym wyznaczonym przez Starostę. 
8. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za  

rok 2012, 
9. Ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za 2012 r., 
10. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia za 2012 r. oraz kontrakt na 2013 rok. Kształtowanie polityki 
spółki NCZ w 2013 r.. 

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

 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przywitał radnych, Starostę 
Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego Andrzeja Spóra, 
Dyrektora Generalnego Velux Polska A. W., Dyrektora Personalnego G. K. z firmy Diehl 
Controls Polska, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa „FERMA – POL” w Zalesiu K. G., 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztofa Gacka, Zastępcę 
Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie Zbigniewa Dychusa, Prezesa 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia Piotra Rogalskiego, Naczelników Wydziałów Starostwa 
Powiatowego w Namysłowie, kierowników jednostek organizacyjnych, Sekretarza Powiatu 
Andrzeja Gosławskiego, Radcę  Prawnego Helmuta Pykę, Skarbnik Powiatu Katarzynę 
Parzonkę, media a także pozostałe osoby przybyłe na sesję. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak na podstawie listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (stan: 17 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 powiedział, że w projekcie 
uchwały oznaczonej jako 7b w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2011 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego nastąpił błąd pisarski polegający na wpisaniu błędnej 
daty w nazwie uchwały – roku 2011 i roku 2013 a powinien być rok 2012. Ponadto  
w projekcie uchwały oznaczonej jako 7c w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą 
planu wydatków w 2013 r. w § 1 ust. 1 i 2 błędnie wpisano rok i rozdział, zaznaczając 
jednocześnie, że w razie pytań wyjaśnienia w powyższej sprawie przedstawi Skarbnik 
Powiatu. Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynął wniosek dotyczący odwołania 
radnego Krzysztofa Szyndlarewicza z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  
i zaproponował aby punkt dot. odwołania wprowadzić do porządku obrad jako p. 12 po 
punkcie dot. odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Powyższy wniosek stanowi załącznik  
nr 3 do protokołu. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zasugerował, że wniosek o odwołanie 

wiceprzewodniczącego Rady Powiatu powinien został poddany pod głosowanie osobno, a nie 
razem z porządkiem obrad. 

 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poddał pod 

głosowanie wniosek dotyczący odwołania radnego Krzysztofa Szyndlarewicza z funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 

 
Powyższy wniosek został przyjęty 9 głosami „za”, 7 głosami „przeciwnymi”  

i 1 głosem „wstrzymującym”. 
 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami  

i poddał go pod głosowanie. 
 
Porządek obrad został przyjęty 16 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”  

i po zmianach wyglądał następująco : 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Złożenie gratulacji dla Firm z Powiatu Namysłowskiego z okazji otrzymania Laurów 

Umiejętności i Kompetencji. 
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) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, 
b) zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego, 

c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 r., 
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d) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca  
w Woskowicach Małych, 

e) opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu 
strzeżonym wyznaczonym przez Starostę. 

8. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za  
rok 2012, 

9. Ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za 2012 r., 

10. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia za 2012 r. oraz kontrakt na 2013 rok. Kształtowanie polityki 
spółki NCZ w 2013 r.. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 
13. Wnioski i sprawy różne. 
14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
15. Zakończenie sesji. 

 
Ad 3) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił przedstawicieli Firm z Powiatu 
Namysłowskiego, którzy otrzymali złote i srebrne Laury Umiejętności i Kompetencji,  
a mianowicie: Dyrektora Generalnego Velux Polska A. W., Dyrektora Personalnego G. K.  
z firmy Diehl Controls Polska oraz Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa „FERMA – POL”  
w Zalesiu K. G.. Dodał, że Firma „Dziedzic” również otrzymała srebrny Laur Umiejętności i 
Kompetencji lecz nie ma nikogo z przedstawicieli. Następnie Starosta Namysłowski Julian 
Kruszyński i Wicestarosta Andrzej Spór złożyli gratulacje przedstawicielom Firm, a ze strony 
laureatów padły słowa podziękowania. 
 
 Radny Andrzej Spór opuścił obrady sesji. Stan radnych 16. 
 
Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXIV sesji 
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. 

 
 Protokół z XXIV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad 5) 
 

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 4 

do protokołu. 
 
Ad 6) 
 
 Interpelacji i zapytań radnych nie było. 
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Ad 7a) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 5 do protokołu. 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer XXV/216/2013 – załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad 7b) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinie odnośnie projektu uchwały  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego – załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, że opinia była pozytywna. 
  

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. 
 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2011 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego  została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXV/217/2012 – załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Ad 7c) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinie odnośnie projektu uchwały  
w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 r. – 
załącznik nr 9 do protokołu. 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. 
 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  
w 2013 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXV/218/2013 – załącznik nr 10 
do protokołu. 
 
Ad 7d) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinie odnośnie projektu uchwały  
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca  
w Woskowicach Małych – załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, że opinia była pozytywna. 
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 Radny Michał Ilnicki powiedział, że grupa radnych Wspólnoty Obywatelskiej  
i Polskiego Stronnictwa Ludowego na poprzedniej sesji złożyli wniosek o przeniesienie 
kwoty 300.000 zł. związanej z zakupem akcji w NCZ S.A. na zadanie związane  
z termomodernizacją Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, termomodernizacją budynku 
przy Placu Wolności i budową windy w tym budynku jak również docieplenia budynku 
Domu Dziecka w Namysłowie, dodając, że wniosek ten nie został poparty przez koalicję 
rządzącą. Następnie przypomniał propozycję Burmistrza Kuchczyńskiego odnośnie 
wykupienia większości akcji Namysłowskiego Centrum Zdrowia za kwotę 500.000 zł., 
jednocześnie przedstawiając nową propozycję grupy radnych dotyczącą przeznaczenia kwoty 
400.000 zł. na budowę boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym, a pozostałe 100.000 zł. 
przeznaczyć na inwestycje związane z ochroną zabytków. Odniósł się do powyższego 
projektu uchwały, wnioskując zwiększenie dotacji o kwotę 20.000 zł. tak by Parafia Rzymsko 
– Katolicka p.w. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych otrzymała łącznie 40.000 zł. 
dofinansowania. Radny Ilnicki powiedział, że w latach poprzednich Gmina Namysłów 
wykonała remont wieży kościoła i osuszała kościół w Bukowie Śląskiej, a cała inwestycja 
kosztowała 90.000 zł., zaznaczając, że zna społeczność całej parafii i wie, że są to ludzie 
bardzo biedni, a propozycję jaką przedstawił wcześniej uważa za zasadną. Następnie odczytał 
propozycje Burmistrza Namysłowa dotyczacą zwiększenia kapitału akcyjnego spółki 
Namysłowskie Centrum Zdrowia i objęcia 5.000 akcji przez Gminę Namysłów, zwracając się 
do Rady, by zobowiązała Starostę Namysłowskiego do sprzedaży akcji NCZ. 
 
 W trakcie wypowiedzi radnego Michała Ilnickiego, radny Andrzej Spór powrócił na 
salę narad. Stan radnych 17. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Ilnickiego, 
mówiąc, że remont wieży kościoła w Bukowie Śląskiej i jego osuszanie kosztowało ok. 
40.000 zł.. Następnie odniósł się do wniosku radnego Ilnickiego, mówiąc, że wniosek Parafii 
złożony został na kwotę dofinansowania w wysokości 20.000 zł. i rada powiatu nie może 
zwiększyć tej kwoty. Następnie zaapelował do radnych PSL i WO, którzy mają swoich 
przedstawicieli w Radzie Miejskiej w Namysłowie o to by poparli wniosek, który  
w najbliższym czasie zostanie złożony, dotyczyć będzie wsparcia finansowego na remont 
dachu kościoła w Bukowie Śląskiej. 
 
 Radny Michał Ilnicki ponowił swój wniosek, uzasadniając go ponownie, a następnie 
zwrócił się z prośbą o jego przegłosowanie. 
 
 Starosta Namysłowski odniósł się do wypowiedzi radnego Ilnickiego, mówiąc, że 
Burmistrz Namysłowa od końca listopada ubiegłego roku nie ustosunkował się do propozycji 
jaką mu przedstawił, a dotyczyła ona debaty z udziałem wszystkich rad i akcjonariuszy gmin  
i powiatu na temat przyszłości namysłowskiego szpitala. Powiedział, że kwota  500 tys. zł. 
jaką proponuje Burmistrz Namysłowa odnośnie dofinansowania szpitala nie wnosi nic do 
sprawy, ponieważ Powiat Namysłowski doinwestował szpital kwotą wysokości ok. 1 mln. zł., 
a przyjęcie propozycji Burmistrza uniemożliwiłoby Powiatowi w przyszłości dofinansowania 
w ramach podwyższonego kapitału czy w innej formie. Starosta Namysłowski powiedział, że 
Burmistrz proponuje 500 tys. zł. dofinansowania, a On proponuje milion i nie rozumie 
dlaczego 500 tys. miałoby być lepsze dla szpitala niż 1 milion zł. kierowane od Powiatu. 
Dodał, że Burmistrz Namysłowa szkodzi szpitalowi, ponieważ uniemożliwia doinwestowanie 
szpitala przez powiat, a jedynie dąży do zmiany stosunków własnościowych w spółce NCZ, 
nie ponosząc odpowiedzialności za zabezpieczenie stanu zdrowotnego mieszkańców powiatu, 
które jest zadaniem własnym powiatu. Starosta oznajmił, że gdy zostanie zawarte 
porozumienie z Burmistrzem Namysłowa w którym to Burmistrz przejmie na siebie 
zabezpieczenie stanu zdrowotnego mieszkańców powiatu to jest gotów do negocjacji 
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warunków na podstawie których będzie mógł być dofinansowywany szpital, ale dopiero po 
debacie publicznej. Następnie Starosta poruszył temat Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji  
i Rekreacji, mówiąc, że do projektu przystąpiło 20 podmiotów, które następnie wymienił  
i odniósł się do środków finansowych jakie można pozyskać odnośnie powyższego projektu. 
Powiedział, że projekt ten stał się projektem kluczowym, dzięki któremu będzie możliwość 
m. in. wykonania dróg ewakuacyjnych i wyremontowania dachu w namysłowskim szpitalu, 
jak również wykonać remont kościołów w powiecie namysłowskim. 
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że Burmistrz Namysłowa jasno określił swoją 
propozycję odnośnie wykupienia większości akcji Namysłowskiego Centrum Zdrowia, 
ponieważ zależy mu na tym, by miał wpływ na to co się dzieje w szpitalu, ponieważ Starosta 
nie konsultuje decyzji związanych ze szpitalem z pozostałymi akcjonariuszami. Odniósł się 
do projektu Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, mówiąc, najpierw należy coś zrobić  
i później się chwalić, a nie odwrotnie. 
 
 Dyskusja Wicestarosty Namysłowskiego i radnego Michała Ilnickiego odnośnie 
Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, która zakończył Przewodniczący Rady Powiatu 
i poddał wniosek radnego Michała Ilnickiego pod głosowanie, który dotyczył zwiększenia 
kwoty dotacji o 20.000 zł. na kościół w Bukowie Śląskiej. 
 
 Radny Paweł Letki powiedział, że skoro Parafia w Bukowie Śląskiej wnioskowała  
o 20.000 tys. zł. to tyle należy im przyznać, a pozostałe 20.000 tys. zł. przeznaczyć na remont 
innego kościoła. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że wniosek ten jest nieważny, ponieważ 
w budżecie powiatu na 2013 rok zapisano kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na ochronę 
zabytków i nie może być głosowany wniosek o zwiększenie tej dotacji bez wskazania źródła 
finansowania. Dodał, że jeżeli rada powiatu przegłosuje wniosek o zwiększenie dotacji  
o kwotę 20.000 zł. to uchwała taka będzie nieważna i Parafia nie otrzyma pieniędzy. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię w powyższej sprawie Skarbnika 
Powiatu i Radcę Prawnego. 
 
 Skarbnik Powiatu powiedziała, że po raz pierwszy spotyka się z taką sytuacją i uważa, 
że wniosek powinien zawierać konkretne kwoty i źródła finansowania, ponieważ każda 
zmiana budżetu podejmowana jest uchwałą. Dodała, że wniosek parafii opiewa na kwotę 
dofinansowania 20.000 zł., który został złożony zgodnie z procedurą określoną w uchwale 
rady powiatu odnośnie udzielania dotacji. 
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że został złożony konkretny wniosek, jak również  
zostało wskazane źródło finansowania więc można swobodnie głosować nad zwiększeniem 
dotacji na Kościół w Bukowie Śląskiej. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że wniosek powinien zostać złożony na 
piśmie, a następnie ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie. Stan radnych 16. 
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, ze skoro radny Krzysztof Szyndlarewicz nie chce by 
Kościół w Bukowie Śląskiej otrzymał większe dofinansowanie to wycofuje swój wniosek. 
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Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że wniosek dotyczący zmian budżetu 
można złożyć na piśmie i będzie wymagał on odpowiedniej procedury, zgodnej  
z przepisami prawa.  
 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powrócił na obrady sesji. Stan radnych 17. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji 
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu.  
 

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

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.  

 
 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. 
Wawrzyńca w Woskowicach Małych została podjęta 16 głosami za i 1 głosem 
wstrzymującym i nadano jej numer XXV/219/2013 – załącznik nr 12 do protokołu.  
 
Ad 7e) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji 
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu odnośnie projektu uchwały  
w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na 
parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę – załącznik nr 13 do protokołu. 
 

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

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.  

 
Uchwała w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem 

pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XXV/220/2013 – załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad 8) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do sprawozdania Starosty  
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012 – załącznik nr 15 do 
protokołu. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku o opinie. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że opinia komisji jest 
pozytywna. 
 
 Radni przyjęli powyższe sprawozdanie. 
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Ad 9) 
 
 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Gacek odniósł się do 
materiału dotyczącego oceny stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2012 r. – załącznik nr 16 do protokołu. 
 Powiedział, że w roku 2012 odnotowano ok. 11% więcej zdarzeń niż w roku 
poprzednim, co spowodowane było zwiększonym występowaniem w naszym powiecie 
gwałtownych anomalii pogodowych. Następnie odniósł się do tematu związanego z zatruciem 
tlenkiem węgla i skutków wypalania traw, a także inwestycji Komendy i Ochotniczych Straży 
Pożarnych.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Komendantowi Krzysztofowi Gacek za 
prelekcje przeprowadzone w szkole dla młodzieży. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku o opinie. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 
 
 Radni przyjęli powyższe informacje. 
 
Ad 10) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zadawanie pytań związanych z informacj ą 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia za 2012 r., kontraktu na 2013 rok oraz kształtowaniu polityki spółki NCZ  
w 2013 r.. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że na Komisji Edukacji, Kultury, 
Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku został powtórzony wniosek z roku 
ubiegłego związany z przedstawianiem informacji NCZ na piśmie. 
 
 Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Piotr Rogalski powiedział, że rozmawiał  
z Przewodniczącym Rady Nadzorczej NCZ i takie informacje w formie pisemnej będą 
przedstawiane raz na kwartał. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię. 
 
 Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. 
 
 Radni przyjęli powyższe informacje. 
 
Ad 11) 
 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było. 
 
Ad 12) 
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 Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał radnym § 30 Statutu Powiatu 
Namysłowskiego dotyczący przeprowadzenia głosowania tajnego odnośnie głosowania nad 
wnioskiem o odwołanie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Szyndlarewicza. 
 
 Wicestarosta Andrzej Spór zapytał jakie jest uzasadnienie do wniosku o odwołanie 
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu odczytał cały wniosek o odwołanie 
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, ponieważ nie zawierał on uzasadnienia Wicestarosta 
Spór zwrócił się do wnioskodawców o uzasadnienie wniosku. 
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym 
wniosek o odwołanie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu nie wymaga uzasadnienia. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych o zgłaszanie propozycji 
kandydatów do Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego nad 
wnioskiem o odwołanie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 
 

Radny Sławomir Hinborch zaproponował osobę radnego Andrzeja Michtę na członka 
Komisji Skrutacyjnej. Radny A. Michta wyraził zgodę. 

 
Radny Michał Ilnicki zaproponował osobę radnego Pawła Cholasia na członka 

Komisji Skrutacyjnej. Radny P. Cholaś wyraził zgodę. 
 
Radny Michał Ilnicki zaproponował osobę radnego Piotra Karleszkę na członka 

Komisji Skrutacyjnej. Radny P. Karleszko wyraził zgodę. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął listę zgłaszanych kandydatów do Komisji 
Skrutacyjnej w liczbie 3 członków i ogłosił 10 minut przerwy podczas której Komisja 
Skrutacyjna wybierze ze swego grona Przewodniczącego i przygotuje karty do głosowania. 
 
 Po przerwie. Stan radnych 17. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał skład Komisji Skrutacyjnej, a następnie 
poddał pod głosowanie listę członków Komisji. 

 
Radni 16 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” przegłosowali listę członków 

Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny Andrzej Michta powiedział, że Komisja Skrutacyjna wybrała jego osobę na 

Przewodniczącego Komisji. 
 
Komisja przeprowadziła głosowanie tajne nad wnioskiem o odwołanie 

wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 
 
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 minutową 

przerwę w celu przeliczenia głosów. 
 
Po przerwie. Stan radnych 17. 
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Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 
Andrzeja Michtę o odczytanie wyników głosowania. 

 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Michta odczytał protokół  

z przeprowadzonego głosowania tajnego nad wnioskiem o odwołanie wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu i stosunkiem głosów 9 „za”, 7 „przeciwnych” i 1 głosem „nieważnym” 
wniosek uzyskał wymaganą ilość głosów. Protokół i karty do głosowania  
z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że wynik głosowania jest jednoznaczny  

z przyjęciem uchwały w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Namysłowskiego – załącznik nr 18 do protokołu. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz podziękował za dwa lata współpracy, dodając, że 

wnioskodawcy nie uzasadnili wniosku o odwołanie, ponieważ było to wniosek polityczny. 
Powiedział, że ma świadomość tego, że za jego odwołaniem głosowały osoby, które do tej 
pory były w koalicji rządzącej powiatem, i niedługo przekonają się w jaką intrygę zostali 
wciągnięci.  

 
Radny Paweł Cholaś powiedział, że radny Szyndlarewicz podziękował za współpracę  

i w chwili obecnej robi kampanię wyborczą, a następnie zwrócił się do Przewodniczącego 
Rady Powiatu o zakończenie wystąpienia radnego. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz na koniec swojej wypowiedzi dodał, że nie wystąpi  

z koalicji rządzącej powiatem i nie przyłączy się do opozycji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał uchwałę w sprawie odwołania 

wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego, a następnie podziękował radnemu 
Krzysztofowi Szyndlarewiczowi za dwa lata dobrej, merytorycznej współpracy. 
 
Ad 13) 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił radnym uchwałę 
Sojuszy Lewicy Demokratycznej z dnia 28 stycznia 2013 r. w której rozwiązano 
porozumienie koalicyjne na szczeblu Powiatu Namysłowskiego związane z przedstawicielami 
Platformy Obywatelskiej w kadencji samorządowej 2010 – 2014. 
 
 Radny Andrzej Zielonka zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu  
o zakupienie „zasłony” do przeprowadzenia głosowań tajnych, ponieważ ta która jest w tej 
chwili nie do końca spełnia swoje wymogi. 
 
Ad 14) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych ze sprawozdaniem z pracy 
Komisji Rewizyjnej za rok 2012 – załącznik nr 19 do protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych ze sprawozdaniem z pracy Komisji 
ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska za rok 2012 – załącznik nr 20 
do protokołu. 
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*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych ze sprawozdaniem z pracy Komisji 
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu za 2012 rok – załącznik nr 21 do 
protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych ze sprawozdaniem z pracy Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 
rok – załącznik nr 22 do protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z protokołem Komisji Rewizyjnej  
z przeprowadzonej kontroli w dniu 22 listopada 2012 r. w Starostwie Powiatowym  
w Namysłowie w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, 
dodając, że przeprowadzona kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości – załącznik nr 23 
do protokołu. 

 
*  *  * 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych, że kolejna sesja Rady Powiatu 
Namysłowskiego odbędzie się dnia 27 lutego 2013 r. o godz. 1300. 
 
Ad 15) 
 
 

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

 
 
 
XXV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1526. 
 
 
 

 
   Przewodniczący Rady Powiatu 

     
          Roman Półrolniczak 
 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                        Roman Półrolniczak 
 
 

 

Protokolant: Monika Duraj………….. 


