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PROTOKÓŁ NR XXXV/2014 
Z XXXV SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XXXV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1300. 
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Informacja nt. opieki i wsparcia osób starszych w regionie. 
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) przyjęcia Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2014 – 2015, 
c) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 r. 

8. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za  
rok 2013. 

9. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia za 2013 r. oraz kontrakt na 2014 rok. Kształtowanie polityki 
spółki NCZ w 2014 r. 

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

 
 
Ad 1) 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu przywitał radnych, Starostę Namysłowskiego Juliana 
Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego Andrzeja Spóra, 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: 17 radnych). 
Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób 
uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
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. 
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Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w tym punkcie przedstawi 
informacje i dokumenty, jakie wpłynęły do Biura Rady, aby radni mogli się z nimi 
szczegółowo zapoznać. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił radnym pismo dot. wsparcia Polaków 

mieszkających na Litwie – załącznik nr 3 do protokołu. 
 

*** 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił radnym opinię Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty 
długu – załącznik nr 4 do protokołu i poinformował ,że opinia jest pozytywna. 

 
*** 

 
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił radnym sprawozdanie z kontroli 

przeprowadzonej dnia 12 grudnia 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy – załącznik  
nr 5 do protokołu i poinformował, że podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
*** 

 
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił radnym protokół kontroli 

przeprowadzonej dnia 12 grudnia 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy – załącznik  
nr 6 do protokołu i poinformował, że podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
*** 

 
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił radnym sprawozdanie z pracy Komisji 

Rewizyjnej za rok 2013 – załącznik nr 7 do protokołu.  
 

*** 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił radnym sprawozdanie z pracy Komisji 
ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska za rok 2013 – załącznik nr 8 do 
protokołu. 

 
*** 

 
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił radnym sprawozdanie z pracy Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu za 2013 rok – załącznik nr 9 do 
protokołu. 

 
*** 

 
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił radnym sprawozdanie z pracy Komisji 

Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 
rok – załącznik nr 10 do protokołu.  

 
*** 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił radnym nadesłane przez Burmistrza 
Namysłowa projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
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Spółki Akcyjnej Namysłowskie Centrum Zdrowia w Namysłowie. Dokumenty stanowią 
załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad 3) 
 
 Wiceprzewodnicząca Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Namysłowie Regina Podpora przedstawiła informacj ę nt. opieki i wsparcia 
osób starszych w regionie. Zapoznała obecnych z Programem Specjalnej Strefy 
Demograficznej dla Województwa Opolskiego, w którego skład będzie wchodzić pakiet 
„Złota jesień” dotyczący pomocy seniorom. Pani Regina opowiedziała o problemach z jakimi 
borykają się osoby starsze i przedstawiła ewentualne rozwiązaniach m.in. powiedziała o 
„opiece wytchnieniowej” – chory przez miesiąc będzie przebywał w ZOL lub innej placówce 
całodobowej, aby dać możliwość „wytchnienia” opiekunowi, dofinansowaniu do zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego czy o stworzeniu miejsca spotkań emerytów. Materiały na ten temat 
stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 Radny Michał Ilnicki nawiązując do wypowiedzi pani Reginy Podpory poinformował, 
że na dworcu PKP, w ratuszu, jak również w miejscowości Głuszyna są miejsca gdzie 
emeryci mogą się spotkać  i porozmawiać. 
 
 Radny Roman Letki zwrócił się do pani Reginy Podpory z pytaniem co oczekuje od 
radnych. 
 
 Pani Regina Podpora powiedziała, że doskonałym rozwiązaniem dla osób chorych  
i mieszkających samotnie jest „teleopieka” czyli zakup specjalnych telefonów dla osób, 
którzy w razie potrzeby będą mogli zawiadomić specjalną służbę, która udzieli im pomocy. 
Dodała, że żadna gmina nie jest w stanie sprostać takiemu przedsięwzięciu, że może to 
wykonać jedynie powiat. 
 
 Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór powiedział, że jeśli w Namysłowskim 
Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym zwolniłoby się miejsce to Powiat mógłby wdrożyć w 
życie pomysł „opieki wytchnieniowej”. Wypowiedział się również na temat innych 
rozwiązań, które pomogłyby osobom starszym i schorowanym. 
 
 Radny Andrzej Zielonka zwrócił się do Pani Reginy Podpory o to, aby zaprosiła 
radnych na odrębne spotkanie w celu kontynuowania przedstawionych zamierzeń. 
  
Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXXIV 
sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 
Radny Michał Ilnicki odczytał fragment protokołu dotyczący wniosku grupy radnych 

o wykreślenie z projektu uchwały budżetowej w grupie dochodów wpływu ze sprzedaży 
gruntów rolnych położonych w Namysłowie i Wilkowie na sumę 2.200.000,00 zł  
i zawnioskował, aby treść wniosku znalazła się w protokole.   

 
Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór opuścił posiedzenie. Stan radnych 16. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak powiedział, że treść wniosku 

zostanie wpisana do protokołu, a następnie poddał pod głosowanie projekt protokołu  
z XXXIV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. wraz  
z autopoprawką, którą wniósł radny Michał Ilnicki.  
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Protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego wraz z autopoprawką został 

przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 5) 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak powiedział, że materiał odnośnie 
informacji z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami radni otrzymali, a następnie 
poprosił o pytania. 

 
Radny Andrzej Zielonka zwrócił się z prośbą o przesłanie radnym materiału 

dotyczącego podziału środków na wspieranie sportu i kultury przez powiat namysłowski  
w roku 2014. Poprosił również o informację na temat sprzedaży budynku Urzędu 
Skarbowego, jak również zapytał o spotkanie, które odbyło się 23 stycznia br. w Kluczborku 
w temacie strefy współpracy Kluczbork – Namysłów – Olesno. 
 

Starosta Namysłowski Julian Kruszyński poinformował, że nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby powielić materiały dotyczące podziału środków na wspieranie sportu  
i kultury przez powiat namysłowski w roku 2014. Poinformował również o tym, że naczelnik 
Urzędu Skarbowego zwróciła się z intencją wykupu całego budynku lub dwóch pięter, na 
których znajdują się biura Urzędu. Dodał, że Zarząd przechylił się do takiej koncepcji, aby 
podjąć rozmowy na temat, po czym Urząd Skarbowy wycofał się ze swojej propozycji, gdyż 
rozważa możliwość zakupu nieruchomości po byłym Zakładzie Energetycznym.   

Następnie Starosta wspomniał o spotkaniu technicznym na temat strategii regionu 
Kluczbork – Namysłów – Olesno. Poinformował, że powiat namysłowski był jedyną 
jednostką samorządową, która zgłosiła swoje zastrzeżenia co do wysokości składek. Dodał, że 
prawdopodobnie na najbliższej sesji będzie poruszony temat dotyczący strefy oraz 
przynależności Powiatu do stowarzyszenia, a do 10 lutego br. Powiat ma zgłosić swoje uwagi 
co do rozstrzygnięć statusowych.  

 
W trakcie wypowiedzi Starosty, Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór powrócił na 

posiedzenie. Stan radnych 17. 
 
Informacja z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami stanowi załącznik nr 13 

do protokołu. 
 

Ad 6) 
 
 Radny Sławomir Hinborch zapytał o to, czy Zarząd podjął już jakąś decyzję dotyczącą 
dalszych losów spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. 
 
 Radny Michał Ilnicki zapytał o kwotę wraz z odsetkami jaka wynikła z doniesienia do 
prokuratury na przestępstwa dokonane w Powiatowym Urzędzie Pracy, czy została ona 
zapłacona i z czyich środków.  
 
 Radny Andrzej Zielonka poruszył temat pomocy Polakom na Litwie. Zaapelował, aby 
na następną sesję przygotować pismo w tej sprawie.  
 
Ad 7a) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 14 do protokołu. 
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Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XXXV/289/2014 – załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Ad 7b) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zadawanie pytań do projektu uchwały   
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2014 – 2015 – 
załącznik nr 16 do protokołu. W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady 
Powiatu porosił Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska oraz Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku o opinie. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Paweł Cholaś poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

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

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie przyj ęcia Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na 

lata 2014 – 2015 została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXV/290/2014 – 
załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad 7c) 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zadawanie pytań do projektu uchwały   
w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 r. – 
załącznik nr 18 do protokołu. W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady 
Powiatu porosił Przewodniczącego Komisji Finansów i Mienia Powiatu o opinię. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów i Mienia Powiatu Andrzej Szrom poinformował, że 

opinia Komisji jest pozytywna. 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2014 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXV/291/2014 – 
załącznik nr 19 do protokołu.  
 
Ad 8) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do sprawozdania Starosty  
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013 – załącznik nr 20 do 
protokołu. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska oraz 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku o opinie. 
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Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Paweł Cholaś poinformował, że Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja przyjęła 
sprawozdanie. 
 
 Radni przyjęli powyższe sprawozdanie. 
 
Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zadawanie pytań związanych z informacj ą 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia za 2013 r., kontraktu na 2014 rok oraz kształtowaniu polityki spółki NCZ  
w 2014 r. – załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 Radny Andrzej Zielonka zwrócił się do Prezesa Zarządu Spółki Namysłowskie 
Centrum Zdrowia S.A. Kamila Dybizbańskiego z pytaniem czy w ciągu 4 lat zostały 
pozyskane pieniądze z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i czy po ostatniej zbiórce 
szpital będzie się starał je pozyskać. 
 
 Radny Michał Ilnicki zapytał o to czy kontrakt zawarty w styczniu 2013 r. starczył do 
końca roku, a jeśli nie to w jakim miesiącu się zakończył. 
 
 Prezes Kamil Dybizbański powiedział, że w ubiegłym miesiącu szpital otrzymał od 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy inkubator transportowy wraz z systemem 
wspomagania oddychania. Następnie odniósł się do pytania radnego Michała Ilnickiego, 
mówiąc że na różnych oddziałach kontrakt był różnie wykonywany. Na niektórych kontrakt 
był wystarczający, natomiast na kilku oddziałach wystąpiły nadwykonania, więc nie było 
sytuacji że zabiegi nie były w ogóle wykonywane. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił przewodniczących 
wszystkich komisji stałych o opinie.  
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Paweł Cholaś poinformował, że Komisja zapoznała się z materiałem. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów i Mienia Powiatu Andrzej Szrom poinformował, że 

Komisja przyjęła materiał. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja zapoznała się z 
materiałem. 
 
 Radni przyjęli powyższe informacje. 
 
Ad 10) 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński odnosząc się do pytania radnego Sławomira 
Hinborcha powiedział, że na posiedzeniu, które odbyło się przed sesją, członkowie Zarządu 
wypracowali stanowisko w sprawie dalszych losów spółki NCZ S.A. Powiedział, że decyzja 
pana Burmistrza dotycząca wyemitowania akcji na 25 tys. zł z prawem poboru wyłącznego 
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przez gminę Namysłów celem wyrównania ilości akcji między Powiatem a Gminą została 
skrytykowana przez Zarząd i koalicjantów. Poinformował, że do porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki planuje się wprowadzić 3 projekty uchwał, 
pierwsza z nich będzie mówiła o tym, że Powiat przejmuje 100% udziałów, aby móc ponosić 
100 % odpowiedzialności, druga mówi o tym, że Gmina wykupuje 100% udziałów na 
warunkach wcześniej ustalonych, a trzecia będzie dotyczyła podniesienia kapitału 
zakładowego o 100% proporcjonalnie do posiadanych akcji. 
 
 Następnie Starosta ustosunkował się do pytania radnego Michała Ilnickiego mówiąc, 
że powiat namysłowski odprowadził środki, które były naliczone razem z odsetkami oraz 
opłatą prolongacyjną. 
 Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka poinformowała, że łączna kwota, którą Powiat 
zwrócił  z tego tytułu wyniosła 134.173 zł. 
 
 Radny Michał Ilnicki w kilku zdaniach przedstawił sprawę dotyczącą byłego 
Dyrektora Urzędu Pracy Zbigniewa Juzaka, mówiąc Starosta bez żadnych powodów doniósł 
do Prokuratury na Urząd Pracy i w wyniku audytu wykryto nieprawidłowości. Podsumowując 
powiedział, że cały Zarząd Powiatu na czele ze Starostą powinien ponieść odpowiedzialność  
i zapłacić powyższą kwotę. Na koniec zwrócił się do Starosty z pytaniem czy zapłaci te 
pieniądze czy ma skierować sprawę do sądu. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński zakomunikował, że nie bez powodu 
powiadomił organ ścigania o nieprawidłowościach, jakie wynikły w Urzędzie Pracy, gdyż był 
to wynik planowanego audytu. Powiat ma przypisane do zwrotu ponad 130 tys. zł., które nie 
są karą a środkami niesłusznie zagospodarowanymi przez Powiat podczas kadencji 
poprzedniego starosty, który tolerował niegospodarność. Dodał, że Powiat musiał oddać tą 
kwotę, natomiast są określone osoby które przyjęły te środki i to one powinny je zwrócić.  
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że do momentu całkowitego rozstrzygnięcia sprawy 
to Starosta powinien zwrócić tą kwotę. Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Platformy 
Obywatelskiej Krzysztofa Szyndlarewicza z pytaniem czy w jego grupie nie ma uczciwych 
ludzi na stanowisko starosty oraz dodał, że jest gotów poprzeć jego osobę na to stanowisko.  
 
Ad 11) 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Szyndlarewicz zwrócił się do radnego 
Michała Ilnickiego, mówiąc że w Platformie są uczciwi ludzie, a następnie podziękował za to 
co powiedział radny pod jego adresem.  
 
 Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór nawiązał do prośby radnego Andrzeja 
Zielonki dotyczącą pomocy Polakom na Litwie, mówiąc że Mer Samorządu Rejonu 
Wileńskiego zwróciła się do radnych o konkretną pomoc finansową.  
 Następnie zwrócił się do radnego Michała Ilnickiego nawiązując do sprawy drogi w 
Głuszynie, mówiąc że Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję podziału pana 
Burmistrza, a ekspert określił i ż wybudowane skrzyżowanie w Głuszynie nie odpowiada 
żadnym normom i droga do tej pory nie jest odebrana. Dodał, że jeśli trzeba będzie 
skorygować to skrzyżowanie to obliczono, że będzie to kosztować ok. 300 tys. zł.  
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że  zostało wysłane odwołanie od decyzji Kolegium, 
natomiast jeżeli chodzi o rozgraniczenie to nic się nie zmieniło, gdyż zostało tylko okazanie 
granic.  
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Ad 12) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak nadmienił, że wszystkie 
informacje przedstawił na początku obrad.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu 
odbędzie się 26 lutego br. o godz. 1300. 

 
Ad 13) 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXV 
posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 
 
 
         XXXV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1428. 
 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 
     

          Roman Półrolniczak 
 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu 

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

 
 


