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PROTOKÓŁ NR XXVIII/2013 
Z XXVIII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 24 KWIETNIA 2013 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XXVIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1301. 
 
Proponowany porządek obrad: 

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

a) odwołania członka komisji bezpieczeństwa i porządku, 
b) delegowania radnego do komisji bezpieczeństwa i porządku, 
c) zmiany uchwały nr XX/174/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie, 

d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 r., 
e) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 r.. 

7. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I kwartał 2013 r. 
8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Weterynarii za 2012 rok. 
9. Informacja z działalności Wydziału Dróg za rok 2012. Podsumowanie akcji zimowej  

w sezonie 2012/2013. 
10. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2012 rok. 
11. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 rok. 
12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2012 r. 
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
14. Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Namysłowskiego radnego Sławomira Gradzika. 
15. Wnioski i sprawy różne. 
16. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
17. Zakończenie sesji. 

 
Ad 1) 
 

Otwarcia XXVIII 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, 
Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia Piotra Rogalskiego, Z-cę Komendanta 
Powiatowego Policji Zbigniewa Dychusa, Panią Annę Skrzypczak reprezentującą 
Powiatowego lekarza Weterynarii oraz zaproszonych gości i osoby zasiadające na sali. 
 

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.  
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Ad 2) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował aby w porządku obrad wprowadzić 
zmiany polegające na zmianie w treści uchwały oznaczonej jako 6a i 6e. Zaproponował, aby 
do porządku obrad wprowadzić 3 nowe projekty uchwał dotyczące: 
− udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP  

w Kowalowicach, oznaczona jako 6f. 
− udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła  

w Michalicach, oznaczona jako 6 g. 
− udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny i św. Marcina w Strzelcach, oznaczona jako 6 h. 
 

Radny Andrzej Zielonka zaproponował, aby z porządku obrad wycofać projekt 
uchwały dotyczący odwołania członka w/w komisji, ponieważ na piśmie złożył rezygnację  
z członka komisji bezpieczeństwa i porządku, a także z członka komisji przetargowej Powiatu 
Namysłowskiego – załącznik nr 3 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że pismo o którym mówił radny Zielonka 

w dniu dzisiejszym dotarło na jego ręce. 
 
Wicestarosta Andrzej Spór zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad p. 14 

dotyczącego głosowania nad wnioskiem o odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Namysłowskiego radnego Sławomira Gradzika. Wniosek w tej sprawie stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz odniósł się do pisma 

radnego Zielonki, mówiąc, że to Rada Powiatu powołuje i odwołuje członka komisji 
bezpieczeństwa i porządku, dodając, że szanuje złożony wniosek ale i tak uchwała musi 
zostać podjęta. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że rezygnacja radnego Zielonki z członka 
komisji bezpieczeństwa została przyjęta, natomiast w uchwale nastąpi tylko drobna zmiana  
w treści. 

 
Radny Piotr Lechowicz zawnioskował o skreślenie z porządku obrad uchwały 

dotyczącej zmiany uchwały nr XX/174/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Namysłowie. Powiedział, że Zarząd Powiatu we wniosku do Rady Powiatu 
jak i w uzasadnieniu napisał, że zmiany regulaminu organizacyjnego wynikają z podjętej 
przez Radę Powiatu uchwały Nr XXVI/223/2013 z dnia 06 marca br. dotyczącej wyboru 
członka zarządu Pawła Cholasia, sygnalizując, że uchwała o której mówi dotyczyły wyboru 
członka zarządu a nie etatowego członka zarządu, dlatego też nie widzi potrzeby 
dokonywania mian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. 

 
 Referent prawny Monika Wojnowska odniosła się do powyższego mówiąc, że należy 
dostosować przepisy prawa porządkowego jakim jest Regulamin Organizacyjny do zaistniałej 
sytuacji, czyli do powołania etatowego członka zarządu. Dodała, że podstawa prawną  
o zatrudnienia etatowego członka zarządu nie jest Regulamin Organizacyjny, tylko ustawa  
o samorządzie powiatowym. 
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Dyskusja radnych i referenta prawnego na temat powołania radnego Pawła Cholasia 
na etatowego członka zarządu jak i zasadności wprowadzania zmian do regulaminu 
organizacyjnego Starostwa Powiatowego.  
 
 Powyższą dyskusję zakończył Przewodniczący Rady Powiatu, mówiąc, że Wydział 
Kontroli i Nadzoru Wojewody Opolskiego zdecyduje, czy uchwała dot. wyboru członka 
zarządu została podjęta zgodnie z prawem czy też nie. 
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, ze nadzór Wojewody Opolskiego już kilka razy 
podjął decyzję niezgodną z prawem, tym bardziej jeżeli władza Starostwa ma poplecznika  
w osobie Wojewody Opolskiego to, to prawo może sobie łamać. Następnie zwrócił się do 
radnych o rozsądne podejście do tematu, mówiąc, że prawo miejscowe zostało złamane,  
a Regulamin który nie jest przestrzegany może zostać wyrzucony do kosza.  
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński wyraził swój protest przeciwko obrażaniu 
przedstawiciela władzy jakim jest Wojewoda Opolski, dodając, że jest to przedstawiciel 
Rządu na terenie Województwa Opolskiego i nie zgadza się z określeniami jakimi użył we 
wcześniejszej wypowiedzi radny Michał Ilnicki. Następnie Starosta odniósł się do 
Regulaminu Organizacyjnego, mówiąc, że nie jest on źródłem prawa tylko aktem 
porządkująco – organizacyjnym i w każdym momencie zachodzi możliwość jego 
uzupełnienia i urealniania go. Dodał, że z inicjatywy radnych opozycyjnych sprawę bada 
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Prokuratura i media dlatego też pozwólmy im wykonywać 
swoją pracę. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zakończył dyskusję i powiedział, że zostały złożone 
dwa wnioski dotyczące zmian w porządku obrad, jeden dotyczył wykreślenia p. 14 
dotyczącego głosowania nad wnioskiem o odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Namysłowskiego radnego Sławomira Gradzika a kolejny wniosek dotyczył 
wykreślenia p. 6c dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/174/2012 
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie.  

 
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek  

o wycofanie z porządku obrad p. 6c dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały  
nr XX/174/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie. 

 
Wniosek został odrzucony 9 głosami „przeciw” i 7 głosami „za”. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie kolejny wniosek odnośnie 

zmian w porządku obrad dotyczący głosowania nad wnioskiem o odwołanie z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego radnego Sławomira Gradzika. 

 
Wniosek został przyjęty 15 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”. 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad wraz z proponowanymi 
zmianami dotyczącymi uchwał jak i z przegłosowanym wnioskiem, a następnie poddał go pod 
głosowanie. 
 

Porządek obrad został przyjęty 9 głosami „za” i 7 głosami „przeciwnymi” i po 
zmianach wyglądał następująco: 
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
5. Interpelacje i zapytania radnych.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) odwołania członka komisji bezpieczeństwa i porządku, 
b) delegowania radnego do komisji bezpieczeństwa i porządku, 
c) zmiany uchwały nr XX/174/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie, 

d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 r., 
e) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 r., 
f) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia 

NMP w Kowalowicach, 
g) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła  

w Michalicach, 
h) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej 

Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach. 
7. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I kwartał 2013 r. 
8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Weterynarii za 2012 rok. 
9. Informacja z działalności Wydziału Dróg za rok 2012. Podsumowanie akcji zimowej  

w sezonie 2012/2013. 
10. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2012 rok. 
11. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 rok. 
12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2012 r. 
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
14. Wnioski i sprawy różne. 
15. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
16. Zakończenie sesji. 

 
Ad 3) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXVII 
sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2013 r.  
 

Protokół z XXVII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 4) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do informacji Starosty z działalności 
Zarządu w okresie między sesjami. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 Pytań nie było. 
 
 
Ad 5) 
 

Interpelacji i zapytań radnych nie było. 
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Ad 6a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że zmienia się tytuł projektu uchwały  
w sprawie odwołania członka komisji bezpieczeństwa i porządku – załącznik nr 6 do 
protokołu, na przyjęcie rezygnacji Pana Andrzeja Zielonki z komisji bezpieczeństwa  
i porządku. 
  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że nazwa  
i treść uchwały dot. odwołania członka komisji bezpieczeństwa i porządku nie powinna ulec 
zmianie, ponieważ to Rada Powiatu powołuje i odwołuje członka komisji bezpieczeństwa  
i porządku, natomiast ulec zmianie może uzasadnienie do uchwały. 
 
 Referent prawny Monika Wojnowska powiedziała, ze Rada Powiatu powołuje  
i odwołuje członka komisji bezpieczeństwa i porządku, natomiast ustawa o samorządzie 
powiatowym nie przewiduje wygaśnięcia z mocy prawa w przypadku rezygnacji, dlatego też 
w sytuacji jaka zaistniała nie zmienia się tytuł uchwały, tylko następuje odwołanie członka 
komisji z przyczyny dotyczącej złożenia przez niego rezygnacji.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że w § 1 uchwały dodaje się zwrot  
„w związku ze złożoną rezygnacją”, a następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w raz ze zmianą. 
 

 Uchwała w sprawie odwołania członka komisji bezpieczeństwa i porządku została 
podjęta 8 głosami „za” i 8 głosami „wstrzymującymi” i nadano jej numer XXVIII/238/2013 
– załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 Radny Andrzej Zielonka podziękował radnym za współpracę w komisjach, która 
układała się bardzo dobrze. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu podziękował radnemu A. Zielonce za współpracę. 
 
Ad 6b) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o uzupełnienie projektu uchwały w sprawie 
delegowania radnego do komisji bezpieczeństwa i porządku – załącznik nr 8 do 
protokołu o wskazanie kandydata. 

 
Starosta Namysłowski Julian Kruszyński zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa 

Szyndlarewicza. K. Szyndlarewicz wyraził zgodę. 
 
Radny Michał Ilnicki zgłosił kandydaturę radnego Pawła Cholasia. P. Cholaś nie 

wyraził zgody. 
 
Radny K. Szyndlarewicz poprosił o 5 minut przerwy.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minutową przerwę. 
 
Po przerwie. Stan radnych 16. 
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Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały w sprawie delegowania 
radnego do komisji bezpieczeństwa i porządku i poprosił Przewodniczących Komisji stałych 
o opinię. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof powiedział, że w momencie gdy radny Andrzej 
Zielonka zrezygnował z członka komisji bezpieczeństwa i porządku to opinia komisji nie ma 
znaczenia, ale uchwała została negatywnie zaopiniowana – 5 głosami „przeciw” i 2 głosami 
„za”. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że na Komisji wycofano powyższy projekt uchwały z porządku 
obrad. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 

Środowiska Piotr Karleszko powiedział, że Komisja również wycofała powyższy projekt 
uchwały z porządku obrad. 
 
 Radny Michał Ilnicki zapytał czy radny Krzysztof Szyndlarewicz wyraził zgodę na 
kandydowanie na członka komisji bezpieczeństwa i porządku. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że wyraża zgodę. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. 
 
 Uchwała w sprawie delegowania radnego do komisji bezpieczeństwa i porządku 
została podjęta 9 głosami „za” i 7 głosami „przeciwnymi” i nadano jej numer 
XXVIII/239/2013 – załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad 6c) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XX/174/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.  
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  
w Namysłowie – załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 Radny Sławomir Hinborch odczytał w imieniu opozycji oświadczenie w/s uchwalenia 
zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa – załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz odniósł się do oświadczenia, mówiąc, że opozycja 
używa czysto politycznych określeń, a nie merytorycznych.  
 
 Radny Andrzej Zielonka poprosił o wyświetlenie omawianej uchwały. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że od dzisiejszej sesji jest możliwość 
wyświetlani materiałów, które są temat obrad sesji. 
 

Radny Andrzej Zielonka podziękował za umożliwienie wyświetlani materiałów, które 
są tematem obrad. Następnie odniósł się do Regulaminu Organizacyjnego mówiąc, że 
zaistniała okoliczność jest dopasowaniem aktów prawnych do zaistniałej już sytuacji co jest 
sytuacją skandaliczną. 
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 Dyskusja radnych dotycząca zasadności wprowadzania zmian do Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego jaki powołania radnego Pawła Cholasia na 
etatowego członka zarządu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu po zakończonej dyskusji odczytał powyższy projekt 
uchwały, informując, że na posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska i na Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa  
i Porządku projekt uchwały dot. zmian w Regulaminie Organizacyjnym został wycofany  
z porządku obrad. Następnie 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. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/174/2012 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie została podjęta 9 głosami „za”,  
7 radnych nie przystąpiło do głosowania. Uchwale nadano numer XXVIII/240/2013 – 
załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad 6d) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do projektu uchwały  
w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 r. – 
załącznik nr 13 do protokołu. 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinie 
dot. powyższego projektu uchwały. 
 

 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 budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2013 r. została podjęta jednogłośnie bandano jej numer XXIX/241/2013 – 
załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad 6e) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do projektu uchwały  
w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 r. – 
załącznik nr 15 do protokołu. 

 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinie 
dot. powyższego projektu uchwały. 
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 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 bandano jej numer XXIX/242/2013 – załącznik nr 
16 do protokołu. 

 
Ad 6f) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do projektu uchwały  
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Kowalowicach – załącznik nr 17 do protokołu. 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinie 
dot. powyższego projektu uchwały. 
 

 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. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XXVIII/243/2013 – załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad 6g) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do projektu uchwały  
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła  
w Michalicach – załącznik nr 19 do protokołu. 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinie 
dot. powyższego projektu uchwały. 
 

 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. 
Michała Archanioła w Michalicach została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXVIII/244/2013 – załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad 6h)  
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do projektu uchwały  
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach – załącznik nr 21 do protokołu. 
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W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinie 
dot. powyższego projektu uchwały. 
 

 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. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XXVIII/245/2013 – załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad 7) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do informacji 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I kwartał 2013 rok – załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 Radny Andrzej Zielonka zapytał o sytuację dotyczącą nadwykonań szpitala i czy jest 
szansa na odzyskanie za nie pieniędzy. 
 
 Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Piotr Rogalski powiedział, że Sąd 
Najwyższy oddalił powództwo za nadwykonania za 2009 rok, w najbliższym czasie odbędzie 
się sprawa sądowa za nadwykonania w roku  2011 i ma nadzieję, że ok. 150 000 zł. szpital 
otrzyma. Następnie Prezes odniósł się do nadwykonań za rok 2012 mówiąc, że w całości 
zostały one rozliczone z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
  

W związku z tym, że innych pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
i Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku o opinie. 
 

 Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, że komisja przyjęła informacje. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że komisja przyjęła 
informacje. 
 
 Rada Powiatu przyjęła powyższą informację. 
 
Ad 8) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do informacji z działalności 
Powiatowego Inspektora Weterynarii za 2012 rok – załącznik nr 24 do protokołu. 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  
o opinię. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 

Środowiska Piotr Karleszko powiedział, ze opinia była pozytywna. 
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Rada Powiatu przyjęła powyższą informację. 

  
Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do informacji z działalności 
Wydziału Dróg za rok 2012. Podsumowanie akcji zimowej w sezonie 2012/2013 – 
załącznik nr 25 do protokołu. 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
i Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku o opinie. 
 

 Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, że opinia była pozytywna. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
 Rada Powiatu przyjęła powyższą informację. 
 
Ad 10) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do sprawozdania z efektów 
pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2012 rok – załącznik nr 26 do 
protokołu. 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku o opinie. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
 Rada Powiatu przyjęła powyższe sprawozdanie. 
 
Ad 11) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do oceny zasobów pomocy 
społecznej za 2012 rok – załącznik nr 27 do protokołu. 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku o opinie. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
 Rada Powiatu przyjęła powyższy materiał. 
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Ad 12) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do sprawozdania  
z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2012 r. – załącznik nr 28 do 
protokołu. 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku o opinie. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
 Rada Powiatu przyjęła powyższe sprawozdanie. 
 
Ad 13) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że radny Sławomir Hinborch  
i Sławomir Gradzik otrzymali odpowiedzi na interpelacje, a następnie zapytał czy są do nich 
pytania. 
 
 Radny Sławomir Hinborch powiedział, że odpowiedz na interpelację otrzymał przed 
sesją i nie zdążył się z nią zapoznać więc nie ma pytań. Dodał, że odpowiedz na interpelację  
otrzymał w terminie, ale następnym razem chciałby otrzymać ją wcześniej by móc się do niej 
odnieść na sesji. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprał sugestie radnego Hinborcha odnośnie 
interpelacji. 
 
 Radny Andrzej Zielonka powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na pytanie dotyczące 
kwoty jaka wpłynęła do Starostwa Powiatowego za nagrywanie sesji Rady Powiatu.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że pytanie radnego A. Zielonki było 
skierowane do niego i chciał na nie odpowiedzieć w p. 16. Następnie przypomniał pytanie 
radnego i odniósł się do niego, mówiąc, że Starostwo Powiatowe nie może pobierać opłat za 
tzw. prawa autorskie z filmów kręconych podczas sesji, ponieważ prawo rejestracji dźwięku  
i obrazów posiedzeń kolegialnych organów pochodzących z powszechnych wyborów jest 
zagwarantowane w Konstytucji. Prawo takie przysługuje każdemu kto takie posiedzenie 
chciałby nagrać i je rozpowszechnić, gdyż jak mówi ustawa o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych zezwolenia nie wymagają rozpowszechniania wizerunku osoby powszechnie 
znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji politycznych, 
społecznych i zawodowych oraz osób stanowiących jedynie szczegół całości takiej jak m. in. 
zgromadzenie czy publiczna impreza. Przewodniczący poinformował również, że film  
z XXVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został upubliczniony za pośrednictwem 
ogólnodostępnego kanału You Tube i dlatego też może być publikowany na wszelkich 
stronach internetowych, dodając, że na analogicznej zasadzie funkcjonuje obecna strona 
starostwa www.namyslow.pl.  
 
Ad 14) 
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 Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Piotr Rogalski zaprosił radnych na debatę 
samorządową dotyczącą szpitala pn. „Co dalej ze szpitalem w Namysłowie”, która odbędzie 
się 15 maja br. o godz. 1000. 
 
 Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór zwrócił się z pytaniem do radnego 
Sławomira Hinborcha jako Naczelnika Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim, czy prawdą 
jest, że w ramach odwetu za zatrudnienie Pana Pawła Cholasia zaplanowane zostało obniżenie 
ilości godzin pracy Pani Cholaś w szkole w Ligocie Książęcej od września br. z 15 godzin na 
7 godzin tygodniowo. 
 
 Radny Sławomir Hinborch powiedział, że w tej chwili nie jest Naczelnikiem Wydziału 
Oświaty i nie jest pracodawcą Pani Cholaś, a jeżeli takie sytuacje będą miały miejsce to będą 
one dotyczyły nie tylko jednego nauczyciela, ponieważ jest to związane z niżem 
demograficznym w gimnazjach. 
 
 Radny Paweł Cholaś odniósł się do pisma radnych złożonego na poprzedniej sesji, 
dotyczącego usunięcia jego osoby z Klubu Radnych PSL i WO, mówiąc że radni, którzy takie 
pismo złożyli na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu nie mówią prawdy. Oświadczył, iż 
nigdy do Klubu PSL i WO nie należał, ponieważ taki Klub nigdy nie istniał, gdyż Klub 
radnych powinien zostać zarejestrowany u Przewodniczącego Rady Powiatu, dodając, że 
informacja nieprawdziwa nie powinna znajdować się w protokole sesji. Następnie radny 
Paweł Cholaś doniósł się do „ulotki”  w której wypowiedzi swoje zamieścili radni opozycyjni 
i Pan Stawiarski, dodając, że artykuły przesiąknięte są „ filozofią życiową doktora Ilnickiego”. 
 
 Radny Michał Ilnicki odniósł się do gazety powiatowej i do artykułu w nim 
zamieszczonego pn. „Trudne dwa lata” w którym to Starosta Namysłowski wypowiada się 
na temat projektu związanego ze Stobrawską Strefą Rehabilitacji i Rekreacji i korzyściami 
jakie Powiat Namysłowski z tego tytułu może pozyskać, mówiąc, że najpierw należy coś 
zrobić dla Powiatu a dopiero później się chwalić a nie na odwrót. Radny Ilnicki poruszył 
również temat scalania gruntów w Dąbrowie, mówiąc, że gdy był Starostą, Powiat pozyskał 
kwotę 3,5 mln. zł. na powyższą inwestycję, natomiast podatek VAT który pozostał do 
uregulowania, dzięki prowadzonym rozmowom poprzedniej władzy z Marszałkiem 
Województwa, Powiat został z niego zwolniony, natomiast w artykule zostało to przypisane 
władzy obecnej. Odniósł się również do zakończonego I etapu drogi Domaszowice – 
Świerczów i termomodernizacji szkół powiatowych, mówiąc, że inwestycje te zostały 
zrealizowane dzięki poprzedniej władzy, a nie jak jest napisane w gazecie władzy rządzącej.  
 
 Radny Andrzej Zielonka odniósł się do wypowiedzi poprzednika, mówiąc, że Powiat 
Namysłowski w latach 2006 – 2010 zrealizował inwestycje na 45 mln. zł., natomiast obecna 
władza po dwóch latach rządów zrealizowała inwestycje za 0 zł. Powiedział, również, że 
skoro został odwołany z Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich  
i Ochrony Środowiska to należy doprowadzić sprawę do końca i powołać nowego 
przewodniczącego i miał nadzieję, że stanie się to na dzisiejszej sesji ale jak widać jest to 
kolejne uchybienie prawne ze strony koalicji rządzącej i prosi o uregulowanie tej sprawy na 
następnej sesji. 

Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór opuścił obrady sesji. Stan radnych 15. 
 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz odniósł się do sprawy realizowanych inwestycji  

w latach 2006 – 2010 i pozyskiwanych środków z tym związanych, mówiąc, że radny 
Andrzej Zielonka do marca br. był członkiem zarządu powiatu, jednocześnie kierując pytanie 
do niego o to ile pozyskał środków zewnętrznych na inwestycje. 
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Podczas wypowiedzi radnego K. Szyndlarewicza radny Piotr Karleszko opuścił 

obrady sesji. Stan radnych 14. 
 
Radny Michał Ilnicki odniósł się do zaproszenia Prezesa Rogalskiego na debatę 

samorządową, mówiąc, że nie wyniknie z niej nic pozytywnego. Poinformował, że 
propozycja Burmistrza Namysłowa dot. przejęcia pakietu kontrolnego Namysłowskiego 
Centrum Zdrowia jest nadal aktualna. Uważa, że nie ma potrzeby zapraszać na debatę 
Marszałka Województwa czy Wojewody Opolskiego, ponieważ problemy powiatowe czy 
gminne powinny być rozwiązywane w gronie którego problem dotyczy. Następnie radny 
Ilnicki zaapelował do Starosty Namysłowskiego o to by spotkał się z Burmistrzem 
Namysłowa i podjął decyzję o zrzeknięciu się udziałów Namysłowskiego Centrum Zdrowia 
na rzecz Gminy Namysłów, co będzie gwarancją prawidłowego funkcjonowania szpitala, 
dodając, że Burmistrz będzie konsultował ze Starostą i pozostałymi akcjonariuszami decyzje 
dotyczące NCZ. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński powiedział, że jest zdziwiony, że Burmistrz 
Namysłowa nadal podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące przejęcia pakietu kontrolnego 
NCZ, a nie odpisał na pismo dotyczące powyższego tematu z listopada ubiegłego roku. 
Spotkanie jakie organizuje Prezes Rogalski będzie dobrym miejscem by wyjaśnić  
z Burmistrzem Namysłowa sprawy związane z Namysłowskim Centrum Zdrowia. 
 
 Radny Andrzej Zielonka poinformował o zaprzestaniu budowy elektrowni  
w Dobrzeniu pod Opolem i uważa, że Rada Powiatu na następnej sesji powinna zając 
stanowisko w powyższej sprawie. 
  
 Pan Bartłomiej Stawiarski z widowni powiedział, że nie spotkał się jeszcze z sytuacją, 
w której osoba publiczna jaką jest radny, na sesji rady atakował osobę publiczną, która jako 
obywatel ma prawo recenzować poczynania radnego Pawła Cholasia. Zaapelował do 
Przewodniczącego Rady Powiatu o dyscyplinowanie radnych, by sytuacja o której wcześniej 
powiedział, nie miała miejsca. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przyjął uwagę Pana Bartłomieja Stawiarskiego. 
 
Ad 15) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych o udzieleniu odpowiedzi na 
pytanie radnego Piotra Lechowicza związanego z artykułem jaki ukazał się w gazecie 
samorządowej powiatu namysłowskiego nr 1 (14) luty 2013 pt. „Szyndlarewicz: czas na 
odważne decyzje” – załącznik nr 29 do protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych o udzieleniu odpowiedzi na 
pytanie radnego Andrzeja Zielonki dotyczące celu przeznaczenia kwoty 12.000 zł. jako 
pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Opolskiego – załącznik nr 30 do protokołu. 
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*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych o piśmie skierowanym do 
radnego Andrzeja Zielonki dotyczące opublikowania w gazecie powiatowej oświadczenia 
związanego z artykułem pt. „Szyndlarewicz: czas na odważne decyzje” – załącznik nr 31 do 
protokołu. 

 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z pismem Sołtysa wsi Bukowie Pani 
Beaty Marczenko i radnej wsi Bukowie Ireny Marszałek dotyczące skrzyżowania dróg we wsi 
Bukowie – załącznik nr 32 do protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał radnym i kierownikom jednostek 
organizacyjnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia br.  
 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o Dniu Flagi, który odbędzie się dnia  
02 maja br. o godz. 1100 na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Namysłowie. 
 

Ad 16) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że kolejna sesja odbędzie się dnia  
29 maja 2013 r. o godz. 1300. 
 
 
 

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

 
 
XXVIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1451. 
 
 

 
   Przewodniczący Rady Powiatu 

     
          Roman Półrolniczak 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                        Roman Półrolniczak 
Protokolant: Monika Duraj…………. 


