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PROTOKÓŁ NR XXXIII/2013 
Z XXXIII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 27 LISTOPADA 2013 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XXXIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1303. 
 
 

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) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu 
Namysłowskiego na rok 2014, 

b) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2014 rok”, 

c) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2014, 
d) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku, 
e) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 

roku. 
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
8. Wnioski i sprawy różne. 
9. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
10. Zakończenie sesji. 

 
 
Ad 1) 
 

Otwarcia XXXIII 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, 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Arkadiusza Biedę, dyrektorów 
jednostek organizacyjnych, naczelników Starostwa Powiatowego w Namysłowie, 
zaproszonych gości oraz osoby zasiadające na sali. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak na podstawie listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad. Stwierdził, że  
w sesji bierze udział 16 radnych na stan 17 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) 
 

Nie było zmian do proponowanego porządku, w związku z czym Przewodniczący 
Rady Powiatu odczytał porządek obrad, a następnie poddał go pod głosowanie. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał komunikat dotyczący Szlachetnej 

Paczki czyli akcji, w którą włączyli się pracownicy Starostwa, mającej na celu pomoc osobom 
potrzebującym. W imieniu wolontariuszy zwrócił się do obecnych z prośbą o pomoc  
w zbiórce pieniędzy, produktów żywnościowych oraz środków czystości dla rodziny, która 
jest w trudnej sytuacji życiowej.  
 
Ad 3) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXXII 
sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 października 2013 r. 

 
 Protokół z XXXII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
informacji Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. Z powodu braku pytań 
Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.  

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

 
Ad 5) 
 
 Radny Andrzej Zielonka poprosił Starostę Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, 
aby w kilku zdaniach opowiedział o ostatnim Konwencie Starostów, który zajmował się 
tematyką szpitali i kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2014 rok.  
 
Ad 6a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  
na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2014 – załącznik nr 4 do protokołu.  
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że opinia komisji jest 
pozytywna. 
 

Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na 
terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2014 została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XXXIII/274/2013 – załącznik nr 5 do protokołu. 
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Ad 6b) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2014 rok” – załącznik nr 6 do protokołu. W związku  
z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię Przewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Starosta Namysłowski Julian Kruszyński opuścił obrady sesji. Stan radnych 15. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że opinia komisji jest 
pozytywna. 
 

Uchwała w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2014 rok” została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XXXIII/275/2013 – załącznik nr 7 do protokołu.  

 
Na obrady sesji dołączył Starosta Namysłowski Julian Kruszyński. Stan radnych 16. 
 
Ad 6c) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 
rok 2014 – załącznik nr 8 do protokołu. W związku z tym, że pytań nie było 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił przewodniczących wszystkich komisji stałych  
o opinie.  
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Paweł Cholaś poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 
  

 Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że opinia komisji jest 
pozytywna. 
 
 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 
rok 2014 została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXIII/276/2013 – załącznik nr  
9 do protokołu. 
 
Ad 6d) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 
2013 roku – załącznik nr 10 do protokołu. W związku z tym, że nie było pytań 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
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Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  

Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 
 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 

2013 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXIII/277/2013 – załącznik nr 
11 do protokołu. 
 
Ad 6e) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań do 
projektu uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2013 roku– załącznik nr 12 do protokołu. W związku z tym, że nie było 
pytań Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 

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

 
Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2013 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXIII/278/2013 
– załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad 7) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak odczytał odpowiedzi Prezesa 
NCZ S.A. Piotra Rogalskiego na pytania zadane przez radnego Sławomira Gradzika na 
ostatniej sesji Rady Powiatu. Dokument stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 Radny Sławomir Gradzik odniósł się do materiału mówiąc, że odpowiedź Prezesa jest 
ujmująca pozycji radnego i dodał, że Zarząd SLD upubliczni pytania zadane przez radnego S. 
Gradzika, odpowiedzi na nie udzielone przez Prezesa P. Rogalskiego, a także materiał 
źródłowy – „Ocena bieżącej sytuacji Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. ze wskazaniem 
możliwych rozwiązań poprawy sytuacji finansowej spółki”. Dodał, iż społeczeństwo samo 
odpowie sobie na pytanie kto miał rację w tej kwestii, a zarząd SLD jednogłośnie stwierdził, 
że szpital jest źle gospodarowany i wyciągnie z tego konsekwencje. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Starostę 
Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, aby udzieli odpowiedź na zapytanie radnego 
Andrzej Zielonki, jakie zostało zadane w p. 5 – Interpelacje i zapytania radnych. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński poinformował o tym, że ostatni Konwent 
Starostów obejmował wyłącznie tematykę szpitali powiatowych i zajmował się problemem 
zbyt małych kontraktów zaproponowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dodał, że 
starostowie podjęli jednogłośnie stanowisko nawołujące do niepodpisywania zaniżonych 
kontraktów. Nadmienił, że namysłowski szpital straciłby ok. 500 tys. zł przy zaakceptowaniu 
tak niekorzystnego kontraktu. Starosta poinformował o tym, że jutro wraz z Prezesem 
Rogalskim jedzie do oddziału NFZ w Opolu negocjować propozycję i dopiero wtedy, gdy 
kontrakt na 2014r. będzie wynosił blisko 100% wykonania roku 2013 zostanie on podpisany. 
Następnie powiedział o zagrożeniach wynikających z tego, że oddział urologiczny nie 
wykonał pełnego kontraktu w związku z czym kontrakt na przyszły rok jest nieco zaniżony, 
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mimo to można wystartować do konkursu, przy czym centrala nie rozpisze takiego konkurs 
co groziłoby tym, że namysłowski szpital mogłby nie otrzymać kontraktu na urologię. Na 
koniec wypowiedział się na temat trudnej sytuacji małych szpitali, takich jakim jest szpital w 
Namysłowie.   
 
 Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór przedstawił dokładne dane dotyczące strat 
poszczególnych szpitali w Województwie Opolskim i powiedział, że polityka Państwa 
zmierza do tego, aby likwidować małe szpitale. 
 
 Radny Andrzej Zielonka podziękował za wyczerpującą informację i zwrócił się  
z prośbą, aby na jutrzejszym spotkaniu w oddziale NFZ w Opolu bronić namysłowskiego 
szpitala, a przede wszystkim oddziału urologicznego, który zawsze był chlubą tego szpitala. 
 
 Starosta Namysłowski powiedział, iż nie ma takiego zagrożenia, że jakikolwiek 
oddział szpitalny zostanie zamknięty. Dodał, że w materiale przedstawionym przez Prezesa na 
ostatniej sesji Rady Powiatu uwzględniona była symulacja zamknięcia oddziału szpitalnego  
z czego wynikało, że zamknięcie nawet nierentownego oddziału generowałoby jeszcze więcej 
strat.  
 
 Radny Michał Ilnicki nawiązując do wypowiedzi Wicestarosty Namysłowskiego 
powiedział, że nie będą zamykane małe szpitale tylko te, które są źle kierowane. Dodał, że 
jest jeszcze szansa na to, aby Starosta Namysłowski pozytywnie odpowiedział na propozycję 
Burmistrza Namysłowa, która w znaczący sposób poprawiłaby sytuację finansową szpitala.  
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński poinformował, że 06 grudnia br. na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki NCZ S.A. będzie omawiany temat zmian 
organizacyjnych w szpitalu i dyskusja na temat propozycji Burmistrza. Dodał, że oczekuje 
propozycji możliwych do przyjęcia, nad którymi będzie można dyskutować na spotkaniu  
o6 grudnia br.  
 
Ad 8) 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Krzysztof Szyndlarewicz 
zwrócił się do Starosty Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego z prośbą, aby poinformował 
o tym jakie uchwały zostały podjęte na posiedzeniu Zarządu Powiatu, które odbyło się przed 
sesją Rady Powiatu. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński poinformował, iż na Zarządzie Powiatu, 
który obradował przed sesją rozpatrywany był wniosek o zatwierdzenie propozycji 
rozdysponowania zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli 
z Zespołu Szkół Mechanicznych oraz z Zespołu Szkół Specjalnych, podjęto uchwały, które 
dotyczyły: 

− udzielenia pełnomocnictw Pani Iwonie Kamińskiej - Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Namysłowie do składania, realizacji i rozszerzenia projektów „Sieć 
możliwości” oraz „Zamknij drzwi wykluczeniu II” o komponent ponadnarodowy,  
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

− udzielenia pełnomocnictw Pani Leokadii Czarny - Zastępcy Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Namysłowie do składania, realizacji i rozszerzenia projektów „Sieć 
możliwości” oraz „Zamknij drzwi wykluczeniu II” o komponent ponadnarodowy,  
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
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− pełnomocnictwa dla Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Namysłowie, 

− pełnomocnictwa dla Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Namysłowie, 

− spraw finansowych 
oraz w sprawach różnych Zarząd Powiatu podjął uchwałę, która zezwala Radzie Nadzorczej 
NCZ S.A. na odwołanie Pana Prezesa Piotra Rogalskiego z zajmowanej funkcji. Dodał, że 
Rada Nadzorcza w trybie pilnym zbierze się i podejmie decyzję o ewentualnym odwołaniu 
Prezesa Piotra Rogalskiego z pełnionej funkcji Prezesa NCZ S.A. i dyrektora medycznego 
szpitala. 
 
 Radny Michał Ilnicki zapytał czy nadzorujący szpital, który zezwalał na złe 
gospodarowanie także zostanie odwołany. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński powiedział, że o tym decyduje Rada Powiatu 
Namysłowskiego. 
 
 Radny Andrzej Zielonka powiedział, że wraz z Panią Skarbnik Katarzyną Parzonką 
obliczyli, że w jutrzejszych negocjacjach każda dodatkowa złotówka będzie plusem dla 
szpitala.   
 
Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z protokołem Komisji Rewizyjnej  
z przeprowadzonej kontroli w dniu 17 października w Wydziale Dróg – załącznik nr 15 do 
protokołu. 
 

*** 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych ze sprawozdaniem Komisji 
Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Dróg w dniu 17 października br,  
podczas której nie stwierdzono nieprawidłowości – załącznik nr 16 do protokołu. 
 

*** 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z uchwałą Rady Powiatu  
w Częstochowie w sprawie zwrócenia się do Sejmu i Senatu z apelem o zmianę ustawy 
Kodeks Wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w 460 
okręgach jednomandatowych – załącznik nr 17 do protokołu. 

 
*** 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z uchwałami Rady Powiatu  
w Kluczborku podjętymi na sesji w dniu 12 listopada br., dotyczącymi przyjęcia stanowiska 
w sprawie  zwiększenia poziomu finansowania świadczeń opieki medycznej finansowanych 
ze środków publicznych dla Szpitala Powiatowego w Kluczborku oraz przyjęcia stanowiska 
w sprawie zwiększenia poziomu finansowania przez Opolski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu dla Szpitala Powiatowego w Kluczborku. 
Uchwały stanowią załącznik nr 18 do protokołu.  
 

*** 
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 Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z pismem Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Namysłowie wykazującym  nieprawidłowości dot. łamania Statutu 
Związku w stosunku do członków oraz szczebli podległych – załącznik nr 19 do protokołu. 
 

*** 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z zaproszeniem na mistrzostwa 
Opolszczyzny radnych z tenisie stołowym, które odbędzie się 14 grudnia w Hali Sportowej  
w Gorzowie Śląskim – załącznik nr 20 do protokołu. 
 

*** 
  

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z pismem pracowników 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie o wsparcie inicjatywy 
zorganizowania spotkania choinkowego dla dzieci będących pod opieką rodzin zastępczych – 
załącznik nr 21 do protokołu. 

 
*** 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że 09 grudnia br. o godz. 1200 odbędzie 

się posiedzenie Komisji ds. Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku, o godz. 1300 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska, a o godz. 1400 posiedzenie Komisji ds. Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Powiatu, na którym będą uczestniczyć przewodniczący pozostałych dwóch komisji. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował również o tym, że kolejna sesja Rady 

Powiatu odbędzie się 20 grudnia br. o godz. 1000. 
 

Ad 10) 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXIII 
posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 
 
 
         XXXIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1346. 
 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 
     

          Roman Półrolniczak 
 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                        Roman Półrolniczak 
 
 
 
Protokolant: Martyna Koszowska ………….. 


