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PROTOKÓŁ NR XXXIX/2013 
Z XXXIX SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XXXIX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1505. 
 
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. Wykonanie budżetu za 2013 rok – absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podjęcie 

uchwał w sprawie: 
a) zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego za 2013 rok, 
b) absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu  

za rok 2013. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2014-2015, 

b) wydania opinii dotyczącej planowanego zbycia nieruchomości rolnej 
położonej  
w Namysłowie, 

c) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 
roku, 

d) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Biestrzykowice – 
Miodary 2014 roku, 

e) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach 
w 2014 roku. 

8. Informacja z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie. 
9. Ocena stanu sanitarnego w Powiecie Namysłowskim za rok 2013. 
10. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2013 r. 
11. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego za 2013 rok. 
12. Informacja o funkcjonowaniu oświaty oraz realizacji projektów unijnych w roku 

szkolnym 2013/2014. 
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
14. Wnioski i sprawy różne. 
15. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
16. Zakończenie sesji. 

 
Ad 1) 
 

Otwarcia XXXIX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący 
Rady Powiatu Roman Półrolniczak.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przywitał Starostę 
Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego Andrzeja Spóra, 
oraz wszystkie osoby uczestniczące w sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak na podstawie listy obecności, 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych: 15 
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 zaproponował aby w porządku obrad wprowadzić  
następujące zmiany: 

− zmiana w treści projektu uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą 
planu dochodów i wydatków w 2014 roku, oznaczonej jako 7c 

 
− wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Namysłów darowizny 
nieruchomości położonych w Namysłowie przy ulicy Staromiejskiej, oznaczonej 
jako p. 7f, 

 
− wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wraz z gruntem, zwolnienia z obowiązku 
zbycia w drodze przetargu przedmiotowej nieruchomości oraz wydania pozytywnej 
opinii dotyczącej planowanego zbycia w drodze przetargu, oznaczonej jako p. 7g, 

 
− wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych, 
oznaczonej jako p. 7h 

 
− wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie, oznaczonej 
jako p. 7i 

 
Radny Piotr Lechowicz dołączył do obrad sesji. Obecnych: 16 radnych 

 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad wraz z proponowanymi 

zmianami, a następnie poddał go pod głosowanie. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, a po zmianach przedstawiał się 

następująco: 
 

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. Wykonanie budżetu za 2013 rok – absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podjęcie 

uchwał w sprawie: 
a) zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego za 2013 rok, 
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b) absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu  
za rok 2013. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2014-2015, 
b) wydania opinii dotyczącej planowanego zbycia nieruchomości rolnej 

położonej w Namysłowie, 
c) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 

roku, 
d) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Biestrzykowice – 

Miodary 2014 roku, 
e) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach 

w 2014 roku, 
f) wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy 

Namysłów darowizny nieruchomości położonych w Namysłowie przy ulicy 
Staromiejskiej, 

g) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wraz z gruntem, 
zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu przedmiotowej 
nieruchomości oraz wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego 
zbycia w drodze przetargu, 

h) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca  
w Woskowicach Małych, 

i) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela  
w Smogorzowie. 

8. Informacja z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie. 
9. Ocena stanu sanitarnego w Powiecie Namysłowskim za rok 2013. 
10. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2013 r. 
11. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego za 2013 rok. 
12. Informacja o funkcjonowaniu oświaty oraz realizacji projektów unijnych w roku 

szkolnym 2013/2014. 
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 XXXVIII 
sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

 
 Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty 

jednogłośnie. 
 

Ad 4) 
 

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

 
Pytań nie było. 
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Informacja z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami stanowi załącznik nr 3 

do protokołu. 
 
Ad 5) 
  
 Radny Andrzej Zielonka w nawiązaniu do komunikatu, jaki pojawił się na stronie 
internetowej powiatu, zapytał o to czy na naszym terenie wystąpiły wezbrania wód. Drugie 
pytanie radnego dotyczyło tego, o jaką kwotę została zwiększona płaca pracownikom 
namysłowskiego szpitala. Na koniec zapytał o to, dlaczego na stronie internetowej starostwa 
nie są jeszcze opublikowane oświadczenie majątkowe oraz dlaczego do skrzynek mailowych 
radnych trafia coraz więcej widomości typu spam. 
 

Radny Michał Ilnicki zapytał o to, czy Zarząd Powiatu ma zamiar odwołać się od 
decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie utrzymania decyzji Pana 
Wojewody. 

 
Radny Sławomir Gradzik zapytał o to, dlaczego pan K. B. został uhonorowany jedynie 

przez Zarząd Powiatu, skoro we wniosku jaki złożył na Komisji była mowa raczej o sesji, na 
której sportowiec byłby uhonorowany w sposób bardziej wzniosły.  
 
Ad 6a, b) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak powiedział, że sprawozdanie 
roczne z wykonania budżetu za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia powiatu – 
załącznik nr 4 do protokołu oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Namysłowskiego za 2013 
rok – załącznik nr 5 do protokołu, Zarząd Powiatu przekazał Radzie Powiatu i Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej. Dodał, że oba sprawozdania były przedmiotem posiedzenia wszystkich 
Komisji, a sprawozdanie roczne wraz z informacją o stanie mienia powiatu podlegało również 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Skarbnik Powiatu 
Katarzynę Parzonkę o odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2013 r.  
 

Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka przedstawiła Uchwałę nr 128/2014 z dnia  
25 kwietnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok, mówiąc, że powyższa 
opinia jest pozytywna - załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o opinie 
Przewodniczących Komisji stałych nt. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz 
sprawozdania finansowego za 2013 rok. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

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

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że opinia Komisji jest 
negatywna. 
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Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady Powiatu Roman 

Półrolniczak poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tadeusza Bezwerchnego  
o odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Powiatu Namysłowskiego w sprawie opinii  
o wykonaniu budżetu za 2013 rok wraz z załącznikami. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bezwerchny przedstawił uchwałę  
nr 35/4/2014 Komisji Rewizyjnej Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie 
opinii o wykonaniu budżetu powiatu za 2013 rok i wniosku o udzielanie absolutorium 
Zarządowi Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 7 do protokołu. 

 
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak odczytał Uchwałę  

nr 217/2014 z dnia 04 czerwca 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Namysłowskiego  
o nieudzielanie absolutorium Zarządowi Powiatu Namysłowskiego z wykonania budżetu 
powiatu za 2013 r., który negatywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej  
o nieudzielanie absolutorium  – załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o zadawanie pytań. 
 

Radny Michał Ilnicki poinformował, iż tylko jednemu członkowi zarządu nie 
przysługuje udzielenie absolutorium, jednakże prawo nie przewiduje aby udzielać go 
poszczególnym osobom, dlatego też radni opozycyjni będą głosować przeciwko udzieleniu 
absolutorium całemu zarządowi.  
 
 W związku z tym, że więcej uwag i pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu 
Roman Półrolniczak przedstawił treść, a następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz 
sprawozdania finansowego za 2013 rok – załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok została podjęta 9 głosami „za” oraz 7 głosami 
„przeciwnymi” – załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przedstawił treść, a następnie 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu  
z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2013 – załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania 
budżetu powiatu za rok 2013 została podjęta 9 głosami „za” oraz 7 głosami „przeciwnymi” 
– załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak złożył gratulacje Zarządowi 
Powiatu oraz pani Skarbnik Powiatu gratulacje w związku z otrzymaniem absolutorium. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński podziękował za zaufanie i podsumowanie 
minionego roku radnym koalicyjnym, pani Skarbnik oraz całemu wydziałowi finansowemu. 
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Dodał, iż Komisji Rewizyjnej zabrakło argumentów do tak negatywnego postawienia 
wniosku o nieudzielanie absolutorium Zarządowi i cieszy się, że są organy takie jak 
Regionalna Izba Obrachunkowa, które sprawują nadzór nad prawidłowością całej gospodarki 
finansowej. 
 
Ad 7a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie  
przyj ęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2014-2015 – załącznik nr 13 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 opinię.  
 

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

 
Uchwała w sprawie przyj ęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2014-2015 
została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXIX/316/2014 – załącznik nr 14 do 
protokołu. 
 
Ad 7b) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
wydania opinii dotyczącej planowanego zbycia nieruchomości rolnej położonej  
w Namysłowie – 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 opinię. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 
 
 Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej planowanego zbycia nieruchomości 
rolnej położonej w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXXIX/317/2014 – załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad 7c) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku – 
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 opinię. 
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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 2014 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXIX/318/2014 
– załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad 7d) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Biestrzykowice – Miodary 
2014 roku – 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 oraz 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku o opinie.  
 

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 udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
Biestrzykowice – Miodary 2014 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXXIX/319/2014 – załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad 7e) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach w 2014 
roku – załącznik nr 21 do protokołu. 
 

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

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 udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Domaszowicach w 2014 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXXIX/320/2014 – załącznik nr 22 do protokołu. 
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Ad 7f) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Namysłów 
darowizny nieruchomości położonych w Namysłowie przy ulicy Staromiejskiej – 
załącznik nr 23 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 
 
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na 
rzecz Gminy Namysłów darowizny nieruchomości położonych w Namysłowie przy ulicy 
Staromiejskiej została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXIX/321/2014 – 
załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Ad 7g) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wraz z gruntem, zwolnienia  
z obowiązku zbycia w drodze przetargu przedmiotowej nieruchomości oraz wydania 
pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia w drodze przetargu – 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 o opinię. 
 

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

Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wraz  
z gruntem, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu przedmiotowej 
nieruchomości oraz wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia  
w drodze przetargu została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXIX/322/2014 – 
załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Ad 7h) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Woskowicach 
Małych – załącznik nr 27 do protokołu. 

 
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  

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

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



 9

 
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. 

Wawrzyńca w Woskonicach Małych została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXXIX/323/2014 – załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Ad 7i) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie 
– załącznik nr 29 do protokołu. 

 
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  

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

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

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana 
Chrzciciela w Smogorzowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXXIX/324/2014 – załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Ad 8) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do informacji z działalności 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie – załącznik nr 31 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.  
 

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

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że Komisja zapoznała 
się z informacją, nie wnosząc żadnych uwag. 
 
 Informacja została przyjęta. 
 
Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do oceny stanu sanitarnego  
w Powiecie Namysłowskim za rok 2013 – załącznik nr 32 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 zapoznała się z informacją. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że Komisja zapoznała 
się z informacją. 
 
 Informacja została przyjęta. 
 
Ad 10) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do informacji z działalności 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2013 r. – załącznik nr 32 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 Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię. 
 

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

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom poinformował, że Komisja zapoznała się z informacją. 
 
 Informacja została przyjęta. 
 
Ad 11) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do informacji o funkcjonowaniu 
Starostwa Powiatowego za 2013 rok – załącznik nr 33 do protokołu. 

 
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  

przewodniczących komisji stałych o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Paweł Cholaś poinformował, że Komisja zapoznała się z informacją. 
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom poinformował, że Komisja zapoznała się z informacją. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że Komisja zapoznała 
się z informacją. 
 
 Informacja została przyjęta. 
 
Ad 12) 
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Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do informacji o funkcjonowaniu 
oświaty oraz realizacji projektów unijnych w roku szkolnym 2013/2014 – załącznik nr 
34 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 opinię 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że Komisja zapoznała 
się z informacją. 

 
Informacja została przyjęta. 

 
Ad 13) 
 
 Starosta Namysłowski odnosząc się do pytania radnego Andrzeja Zielonki dot. 
wezbrania wód, poinformował, iż w momencie, gdy Starostwo dostaje komunikat  
z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. zagrożenia meteorologicznego  
i hydrologicznego, umieszcza się go wtedy na stronie internetowej Starostwa w celu 
ostrzeżenia mieszkańców przed możliwym zagrożeniem. Dodał, iż w ostatnim czasie nic 
niebezpiecznego się nie wydarzyło.  

Odpowiadając na drugie pytanie, powiedział iż powiat nie jest stroną w sporze 
pomiędzy pracownikami a władzą namysłowskiego szpitala, natomiast zakomunikował iż 
pracownicy doszli do porozumienia w temacie podwyżek, co oznacza, że nie występuje 
zagrożenie wystąpienia protestu. 

Następnie wyjaśnił, że w momencie gdy zostaną dostarczone zwroty oświadczeń 
majątkowych Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu z Urzędu Wojewódzkiego, 
niezwłocznie wszystkie oświadczenia zostaną udostępnione na Biuletynie Informacji 
Publicznej starostwa.  

W nawiązaniu do ostatniego pytania dot. wiadomości SPAM na skrzynkach 
mailowych radnych poinformował, iż zgłosi ten problem informatykom.  

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz dodał, iż każdy ma możliwość indywidualnie usuwać 

ze skrzynki to co mu się nie podoba.  
 
Kontynuując, Starosta Namysłowski odpowiedział na pytanie radnego Sławomira 

Gradzika dot. uhonorowania sportowców, informując iż niemożliwym było uczestniczenie 
zapaśników na dzisiejszej sesji z powodu ich wyjazdów na zgrupowania, zawody oraz 
treningi.  

 
Na koniec Starosta odpowiadając na pytanie radnego Michała Ilnickiego 

poinformował, iż jest decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, która przede 
wszystkim wskazuje na to, iż Wojewoda miał rację. Dodał, że zarzuty, które mu stawiano, że 
się odwołuje szukając winnego utraty przez Powiat 134 tys. zł to jest kropla w morzu tego co 
grozi w tej chwili Powiatowi. Poinformował, iż arogancja poprzedniego Starosty sprawiła, że 
inwestycja dot. przebudowy drogi Głuszyna-Brzezinka nie posiada pozwolenia budowlanego, 
a także jest wykonana niezgodnie z projektem. 
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 Radny Michał Ilnicki powiedział, iż prosił o to, aby Starosta odpowiedział na pytanie 
czy Starostwo się odwołuje czy nie, żeby nie opowiadał nieprawdziwych rzeczy. 

 
Starosta Julian Kruszyński poinformował, iż nie wie czy istnieje konieczność, aby się 

odwoływać, gdyż jest osoba, która jest winna temu całemu zamieszaniu. Zwracając się do 
radnego Michała Ilnickiego powiedział, iż jego działalność przysparza wyłącznie strat 
Powiatowi i w tej chwili nie jest to już 134 tys. zł, które Powiat musiał zwrócić, ale wraz  
z odsetkami są to prawie dwa miliony złotych. 
 

Radny Michał Ilnicki odnosząc się do wypowiedzi Starosty, poinformował, iż 
Wojewoda, ażeby walczyć z przeciwnikiem politycznym posunął się do sabotażu, bo jeżeli 
analizuje się jakąkolwiek sprawę i chce się do czego przyczepić to można się przyczepić do 
wszystkiego. Dodał, iż Wojewoda bezpodstawnie uchylił zarządowi decyzję oraz, że nikt się 
nie skarży na drogę Głuszyna – Brzezinka, a wszyscy są mieszkańcy zadowoleni, tylko 
Wojewoda, działa na niekorzyść Starostwa Powiatowego i na niekorzyść mieszkańców 
Powiatu Namysłowskiego. 
 

Starosta Namysłowski zarzucił radnemu Michałowi Ilnickiemu, że za publiczne 
pieniądze wybudował sobie zjazd do własnej posesji oraz, że za jego przyzwoleniem 
wykonano drogę wbrew sztuce budowlanej co spowodowało, że obecnie jest wiele poprawek 
i pieniędzy do wydania, aby naprawić błędy. 
 
Ad 14) 
 
 Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór wypowiedział się w temacie inwestycji 
drogowych. Następnie zwrócił się do radnego Michała Ilnickiego – Prezesa Zarządu Zakładu 
Administracji Nieruchomościami w Namysłowie, aby pomoc w wyremontowaniu mieszkania 
jednej z namysłowskich zapaśniczek i jej rodziny, która boryka się z trudną sytuacją 
finansową. Powiedział również o pomyśle ufundowania dla niej stypendium.  
 
 Radny Michał Ilnicki wypowiedział się na temat drogi Głuszyna – Brzezinka, mówiąc 
że na jego działce nie było żadnych podziałów geodezyjnych czy nowych granic, a zostało 
jedynie wskazane te słupki graniczne, które funkcjonowały od wojny. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak odniósł się do wypowiedzi 
Wicestarosty podkreślając, aby wspólnie połączyć siły i pomóc rodzinie namysłowskiej 
sportsmenki.  
 
 Radny Sławomir Hinborch poinformował, iż Klub Sportowy „Orzeł” otrzymuje  
z gminy Namysłów największą dotacje, która wynosi ponad 100 tys. zł., a także 
zakomunikował, że na sesji Rady Gminy w dniu jutrzejszym sportowcy otrzymają stosowne 
nagrody. 
 
Ad 15) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapoznał radnych ze 
sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną dotyczącej 
prawidłowości wykorzystania przyznanych środków na realizację zadań publicznych  
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013. Podczas kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości – załącznik nr 35 do protokołu. 
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*** 
 

Przewodniczący Rady Powiatu, w imieniu dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie 
Macieja Jańskiego, złożył podziękowania za udział w akcji charytatywnej, której celem było 
zrealizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków placówki. 

 
 *** 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż kolejna sesja zaplanowana jest na 

miesiąc wrzesień, a o szczegółowym terminie, radni zostaną poinformowani.  
 
Ad 16) 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu zamknął XXXIX 
posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 
 
 
         XXXIX sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1620. 
 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
     

          Roman Półrolniczak 
 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

          Roman Półrolniczak 
             
 

 

 

Protokolant: Martyna Koszowska ………….. 

 


