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PROTOKÓŁ NR XVII/2012 
Z XVII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 28 MARCA 2012 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XVII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1305. 
 
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) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku, 
b) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r., 
c) przekazania środków finansowych Państwowej Straży Pożarnej w 2012r., 
d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków, 
e) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie 

w 2012 roku, 
f) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego. 

7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena 
sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu 
Namysłowskiego w 2011 roku. 

8. Informacja o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej za 
2011 rok. 

9. Sprawozdanie z działalności opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka  
w Namysłowie i Filii w Namysłowie za rok 2011. 

10. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Namysłowie za 2011 rok. 

11. Informacja o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 
zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w Powiecie Namysłowskim za 2011 r. 

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

 
Ad 1) 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu przywitał radnych Powiatu Namysłowskiego, Starostę 
Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego Andrzeja Spóra, Komendanta 
Powiatowego Policji Wojciecha Augustynek, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
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Pożarnej w Namysłowie – Krzysztofa Gacka, Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia 
Piotra Rogalskiego, zaproszonych gości, pracowników starostwa, kierowników jednostek 
organizacyjnych, służb, inspekcji, przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych oraz 
pozostałe osoby przybyłe na sesję. 
 

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.  
 
Ad 2) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Roman Półrolniczak zaproponował 
aby do porządku obrad wprowadzić dwa nowe projekty uchwał. Pierwsza z nich dotyczy 
określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizacje w 2012 r. dla Powiatu 
Namysłowskiego oznaczona jako 6g, natomiast druga uchwała dotyczy ustalenia stanowiska 
dotyczącego sytuacji Szpitala w Pokoju, będącego częścią Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznego z siedzibą w Kup – oznaczona  
jako 6 h. 
 

W związku z tym, że innych propozycji do porządku obrad nie było Przewodniczący Rady 
Powiatu poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami.  
 
 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i po zmianach wyglądał 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku, 
b) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r., 
c) przekazania środków finansowych Państwowej Straży Pożarnej w 2012r., 
d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków, 
e) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie 

w 2012 roku, 
f) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego, 
g) określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizacje w 2012 r. 
dla Powiatu Namysłowskiego, 

h) dotyczy ustalenia stanowiska dotyczącego sytuacji Szpitala w Pokoju, będącego 
częścią Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – 
Reumatologicznego z siedzibą w Kup. 
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7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena 
sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu 
Namysłowskiego w 2011 roku. 

8. Informacja o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej za 
2011 rok. 

9. Sprawozdanie z działalności opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka  
w Namysłowie i Filii w Namysłowie za rok 2011. 

10. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Namysłowie za 2011 rok. 

11. Informacja o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 
zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w Powiecie Namysłowskim za 2011 r. 

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

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak ponownie poddał pod głosowanie 

zmiany w porządku obrad.  
 

Radni ponownie jednogłośnie przyjęli porządek obrad.  
 
Ad 3) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XVI sesji 
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 lutego 2012 r. 

 
 Protokół z XVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak powiedział, że materiał odnośnie 
informacji z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami radni otrzymali, a jeżeli są 
pytania do Starosty Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, to prosi w punkcie następnym 
dot. interpelacji i zapytań radnych. 

Informacja z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami stanowi załącznik nr 3 
do protokołu. 
 
Ad 5) 
 

Zapytań i interpelacji radnych nie było. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak udzielił głosu Komendantowi 
Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie Krzysztofowi Gacek. 
 
  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie Krzysztof Gacek 
zaapelował do mieszkańców prosząc o rozwagę i przeciwdziałania procedurowi niszczenia 
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środowiska naturalnego, zabijania zwierząt, niszczenia ludzkiego dobytku, marnotrawienia 
społecznych funduszu a co najważniejsze zbędnego narażania zdrowia i życia ludzkiego co 
następuje poprzez wypalanie traw. Następnie odczytał informacje pozyskane z Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Polsce na temat ilości pożarów traw, lasów  
i nieużytków jak również ilości osób, które zginęły lub zostały ranne podczas powyższego 
procederu. Komendant przedstawił również dane z Powiatu Namysłowskiego z ostatnich 
tygodni, mówiąc, że w miesiącu marcu powstało 88 pożarów traw i pozostałości roślinnych,  
a do wszystkich tych pożarów zaangażowano 155 samochodów pożarniczych i 722 strażaków. 
Dodał, że ze względu na duże ilości pożarów, a tym samym częste wyjazdy strażaków 
znacznie zmniejszył się budżet Komendy. Dane które przedstawił Komendant Gacek stanowią 
załącznik nr 4 do protokołu.  
  
Ad 6a) 
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku – 
załącznik nr 5 do protokołu. 
 

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

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2012 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XVII/147/2012 – 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad 6b) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r. – załącznik nr  7 do 
protokołu. 
 

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

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  

w 2012 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XVII/148/2012 – załącznik nr 8 do 
protokołu. 



 5 

Ad 6c) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przekazania środków finansowych Państwowej Straży Pożarnej w 2012r. – załącznik nr 
9 do protokołu. 
 

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

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych Państwowej Straży 

Pożarnej w 2012r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XVII/149/2012 – 
załącznik nr 10 do protokołu. 

 
Ad 6d) 
 

 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków – załącznik nr 11 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Andrzeja Szroma.  
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer XVII/150/2012 – załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad 6e) 
 

 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2012 
roku – załącznik nr 13 do protokołu. 
 

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

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej 

Policji w Namysłowie w 2012 została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XVII/151/2012 – załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad 6f) 
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego – załącznik nr 15 
do protokołu. 
 

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

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Opolskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XVII/152/2012 – załącznik nr 
16 do protokołu. 

 
Ad 6g) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizacje w 2012 r. dla 
Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 17 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię Z-cę Przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Sławomira 
Hinborch i Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzeja Szroma.  

 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Sławomir Hinborch powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 
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realizacje w 2012 r. dla Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XVII/153/2012 – załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad 6h) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
dotyczy ustalenia stanowiska dotyczącego sytuacji Szpitala w Pokoju, będącego częścią 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznego  
z siedzibą w Kup – załącznik nr 19 do protokołu. 
   
 Radny Andrzej Spór złożył wniosek o dopisanie punktu w załączniku do powyższej 
uchwały który brzmiałby następująco: Rada Powiatu Namysłowskiego zwraca się do Zarządu 
Województwa o podjęcie działań inwestycyjnych w celu poprawienia bazy szpitalnej dla 
pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi, która wykorzystana będzie w ramach 
lecznictwa uzdrowiskowego.  
  
 Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego ogłosił 10 minut przerwy. 
 
 Po przerwie. Stan radnych 16. 
 
 Po przerwie radni podjęli dyskusję co do treści proponowanej zmiany w załączniku do 
powyższej uchwały.    
 
 Radni jednogłośnie ustalili, że dopisek w załączniku do powyższej uchwały stanie się 
punktem czwartym, natomiast punkt czwarty punktem piątym i będzie brzmiał następująco: 
Rada Powiatu Namysłowskiego zwraca się do Zarządu Województwa o podjęcie działań 
inwestycyjnych w celu przywrócenia i rozbudowy bazy szpitalnej dla pacjentów ze 
schorzeniami reumatologicznymi, która wykorzystywana będzie również w ramach lecznictwa 
uzdrowiskowego. 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały wraz z ustaloną 
zmianą pod głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie ustalenia stanowiska dotyczącego sytuacji Szpitala w Pokoju, 
będącego częścią Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – 
Reumatologicznego z siedzibą w Kup została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XVII/154/2012 – załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad 7) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak  zapytał czy są pytania do sprawozdania 
z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena sytuacji 
kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu Namysłowskiego  
w 2011 roku – załącznik nr 21 do protokołu. 
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W związku z tym, że pytań nie było poprosił Z-cę Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Sławomira 
Hinborch o opinię. 

 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Sławomir Hinborch powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższe sprawozdanie. 

 
Radni przyjęli powyższe sprawozdanie. 
 

Ad 8) 
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do informacji  
o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej za 2011 rok  
– załącznik nr 22 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było poprosił Z-cę Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Sławomira 
Hinborch o opinię. 

 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Sławomir Hinborch powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższą informację. 

 
Radni przyjęli powyższą informację. 
 

Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak  zapytał czy są pytania do sprawozdania 
z działalności opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka w Namysłowie i Filii  
w Namysłowie za rok 2011 – załącznik nr 23 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było poprosił Z-cę Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Sławomira 
Hinborch o opinię. 

 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Sławomir Hinborch powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższą informację. 

 
Radni przyjęli powyższe sprawozdanie. 

 
Ad 10) 
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do sprawozdania  
z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie za 2011 rok  – 
załącznik nr 24 do protokołu. 
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W związku z tym, że pytań nie było poprosił Z-cę Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Sławomira 
Hinborch o opinię. 

 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Sławomir Hinborch powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższą informację. 

 
Radni przyjęli powyższe sprawozdanie. 
 

 
Ad 11) 
  

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do informacji   
o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zadań ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 
Namysłowskim za 2011 r. – załącznik nr 25 do protokołu. 

 
W związku z tym, że pytań nie było poprosił Z-cę Przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Sławomira 
Hinborch o opinię. 

 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Sławomir Hinborch powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższą informację. 

 
Radni przyjęli powyższą informację. 

 
Ad 12) 
 
 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było. 
 
Ad 13) 
 
 Radny Michał Ilnicki zwrócił się do Starosty Namysłowskiego z pytaniem, jakie 
konsekwencje chce wyciągnął od prezesa NCZ Piotra Rogalskiego odnośnie korupcji jaka 
wystąpiła w Szpitalu, a dotyczyła ona wyprowadzenia ze szpitala środków finansowych, 
dodając, że sprawa ta została skierowana do prokuratury, ale nie wie na jakim jest etapie. 
Ponadto radny poprosił o informację odnośnie utworzenia wydziału zamówień publicznych  
w Namysłowskim Centrum Zdrowia i zatrudnienia tam osoby, która jest zamieszana  
w wyprowadzenie środków finansowych, a która chroniona jest przez Prezesa Rogalskiego.  
 
 Starosta Namysłowski odniósł się zapytań radnego Ilnickiego mówiąc, że do kwestii 
wyprowadzenia pieniędzy ze szpitala odnosił się już na poprzednich sesjach, dodając, że jeżeli 
jest jakiekolwiek podejrzenie o wyprowadzenie pieniędzy to prosi o zgłoszenie tego do 
organów ścigania, dodając, że prokuratura oczyściła z zarzutów Prezesa Rogalskiego. Starosta 
następnie odniósł się do tematu zamówień publicznych, mówiąc, ze od dnia 12 lutego br. 
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weszła w życie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych co wiązało się m. in. z większą odpowiedzialnością zamawiającego i większymi 
kosztami zakupów materiałów biurowych. Dodał, że Namysłowskie Centrum Zdrowia jest 
spółką prawa handlowego i podlega oddzielnym uregulowaniom prawnym, a Starostwo 
Powiatowe nie może za Szpital prowadzić spraw związanych z zamówieniami publicznymi  
i w związku z tym została podjęta decyzja, że Starostwo Powiatowe w Namysłowie 
zaprzestaje prowadzenia dla NCZ zamówień publicznych. Następnie Starosta Namysłowski 
poprosił Prezesa Rogalskiego o uszczegółowienie jego wypowiedzi odnośnie zapytań radnego 
Ilnickiego. 
 
 Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Piotr Rogalski powiedział, że sprawa 
wyprowadzenia pieniędzy z Namysłowskiego Centrum Zdrowia była wyssana z palca, a Pani 
Prokurator odsunęła zarzuty jako niezasadne i nie mające pokrycie w faktach, dodając, że 
śledztwo trwało w tej sprawie cały rok. Następnie odniósł się do sprawy zamówień 
publicznych w Namysłowskim Centrum Zdrowia mówiąc, że to kogo zatrudnia i komu 
powierza obowiązki jest sprawą Prezesa i zarządu spółki. Podziękował Kierownikowi 
Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami Pani Marii 
Adamczyk za okazałą pomoc i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prowadzeniem 
zamówień publicznych w NCZ.  
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że jeżeli jest tak, że Powiat nie może prowadzić 
zamówień publicznych dla NCZ to powinna to robić osoba nieskazitelna, osoba do której nie 
ma żadnych zastrzeżeń, ale na pewno nie powinna robić tego osoba co do której są 
podejrzenia o podrobienie podpisu. Następnie radny ponownie poruszył temat podrobionego 
podpisu, mówiąc, że firma której została zlecona praca nie wykonała jej, a wykonali ją 
pracownicy szpitala, natomiast zapłatę, w wyniku sfałszowania podpisu otrzymała bardzo 
bliska osoba Pana Prezesa. Powiedział, że to kogo zatrudnia Pan Prezes nie jest wyłącznie 
sprawą pana Prezesa, ponieważ Pan Rogalski zarządza środkami publicznymi, dodał, że chce 
mieć pewność, że osoba która będzie odpowiedzialna za ogłoszenie i przeprowadzenie 
przetargu zrobi to uczciwie i rzetelnie. Następnie zażądał od Starosty Namysłowskiego 
konkretnej odpowiedzi na pytanie w sprawie zwlekania z wyciągnięciem konsekwencji  
w stosunku do kierownictwa Spółki Namysłowskiego Centrum Zdrowia, podkreślił, że  
w stosunku do Pana Zbigniewa Juzaka decyzja została podjęta bardzo szybko, mimo, że nie 
było wyroku sądu. Dodał, że jak nie otrzyma odpowiedzi na zadane pytanie skieruje je do 
Starosty na piśmie. Później radny Ilnicki odczytał wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, który  uchylił decyzję Głównego Geodety Kraju odnośnie 
odebrania uprawnień geodecie Panu L. K.. Dodał, że to Starosta Namysłowski wraz  
z Wojewodą Opolskim przyczynili się do tego, że Panu K. odebrano uprawnienia geodezyjne, 
a tym samym pozbawiono go możliwości zarobkowania na rodzinę.  
 

Starosta Namysłowski Julian Kruszyński odniósł się do wypowiedzi radnego 
Ilnickiego, mówiąc, że to nie on odpowiada za wyroki sądu jak również za decyzje jakie 
podejmuje Główny Geodeta Kraju. Powiedział, że Pan Piotr Rogalski włada spółką, która 
podlega kontroli Rady Nadzorczej Spółki, natomiast Dyrektor Juzak podlegał organizacyjnie 
Staroście, który był jego pracodawcą. Dodał, że w chwili obecnej wobec byłego Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy toczy się śledztwo, które prowadzi wydział ds. przestępczości 
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gospodarczej w Komendzie Wojewódzkiej Policji pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej 
w Opolu.  

Radny Ilnicki powiedział, że dwie sprawy o których mówił pan Starosta łączą się ze 
sobą, ponieważ Pan Starosta jest przełożonym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
i głównym udziałowcem spółki Namysłowskiego Centrum Zdrowia, a Pan Prezes Rogalski 
tylko nim zarządza. Dodał, że pan Starosta ma możliwość, aby w ciągu jednej godziny 
wyciągnąć konsekwencje wobec obydwu Panów, a zrobił to Pan tylko wobec jednego, Pana 
Juzaka.  

 
W trakcie wypowiedzi radnego radny Roman Letki opuścił sale narad. 
 Stan radnych 15. 
 
 
Radny Andrzej Zielonka jako Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Ochrony Środowiska przekazał informacje z ostatniej sesji Sejmiku Województwa 
Opolskiego odnośnie klęski i wymarzania roślin ozimych na terenie powiatu namysłowskiego 
i powiatu kluczborskiego, mówiąc, że powstały już komisje gminne, które zaczynają swoją 
pracę dotyczącą szacowania strat. Dodał, że o kolejnych etapach  rolnicy będą się dowiadywać 
na bieżąco, a jeżeli Wojewoda Opolski ogłosi stan klęski wymarzania, rolnicy będą mogli się 
starać o kredyty preferencyjne, będą mogli składać wnioski o zwolnienie z podatku rolnego, 
dopłatę do materiału siewnego jak również otrzymają pomoc w pozyskaniu materiału 
siewnego. Dodał, że  wszelkie informacje na powyższy temat można otrzymać w jego biurze  
w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. 

Radny Andrzej Zielonka powiedział również, że na wszystkich szkoleniach rolniczych 
organizowanych przez ośrodek doradztwa rolniczego w całym województwie opolskim 
rolnicy są informowani o nie wypalaniu traw. 
 
 Radny Andrzej Spór zwrócił się z pytaniem do Komendanta Powiatowego Policji  
w Namysłowie odnośnie podejmowanych działań w celu złapania podpalaczy traw, ponieważ 
trzeba ograniczyć trwający proceder. 
 
 Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie Wojciech Augustynek odpowiedział, że 
na każde zgłoszenie jakie otrzymują jadą i zapewniają bezpieczeństwo innych uczestników 
ruchu, natomiast ustalenie sprawców jest trudne, ponieważ trudno jest udowodnić komuś 
winę. Dodał, że należy uświadamiać ludzi o szkodliwości wypalaniu traw i podejmować 
działania prewencyjne. 
 
Ad 15) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że każdy radny otrzymał ksero 
dokumentów z Namysłowskiego Centrum Zdrowia dotyczące szczegółowej analizy 
przychodów i kosztów za rok 2011, oraz za okres styczeń i luty 2012 r. – załącznik nr  26 do 
protokołu. 
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*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych do 
dnia 30 kwietnia 2012 r., dodając, że druk oświadczenia został przesłany pocztą elektroniczną. 

 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał pismo skierowane do niego jako 
Przewodniczącego od radnego Andrzeja Zielonki dotyczące zmiany reprezentowanej partii 
politycznej – załącznik nr 27 do protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przekazał również informację, że kolejna sesja Rady 
Powiatu Namysłowskiego planowana jest na dzień 25 marca br. o godz. 1300.  
 
 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął  
XVII posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego życząc jednocześnie zdrowych i wesołych 
Świat Wielkanocnych. 

 
 
 
XVII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1421. 
 

 
 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu 

     
          Roman Półrolniczak 
 
 
                 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

     
                                                                                                           Sławomir Gradzik 
 
 
 
 

 

Protokolant: Monika Duraj………….. 

 
 


