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PROTOKÓŁ NR XXI/2012 
Z XXI SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2012 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XXI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1305. 
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Wręczenie Odznaki Honorowej „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”.  
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) uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych ustalonych za 

nieruchomości stanowiące własność Powiatu Namysłowskiego oddanych  
w trwały zarząd jego jednostkom organizacyjnym, 

c) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wraz z gruntem jej 
dzierżawy, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu przedmiotowej 
nieruchomości jak również o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej 
planowanego zbycia w drodze bezprzetragowej, 

d) zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „W lepszy start”, 
e) zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobry start – dobra 

przyszłość I”, 
f) zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobry start – dobra 

przyszłość II”, 
g) zatwierdzenia uchwały Walnego Zebrania Członków Namysłowskiego 

Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, 
h) zmiany Uchwały Nr XIV/110/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 

i) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 
roku, 

j) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r., 
k) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej 

Maryi Panny i Św. Marcina w Strzelcach, 
l) rozpatrzenia skargi z dnia 24 czerwca 2012 r. na Firmę ZHU „S.” oraz 

winsoku o zbadanie zasadności wydania zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
przez Starostę Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, na zbieranie  
i transport odpadów. 

8. Informacje nt realizacji budżetu w I półroczu 2012 r. oraz informacja o kształtowaniu 
się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

9. Ocena sytuacji kryminalno – porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego  
w I półroczu 2012 r. 

10. Informacja na temat wyników maturalnych i egzaminów zawodowych w roku 2012. 
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11. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I półrocze 2012 r. i informacja 
bieżąca. 

12. Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Starosty. 
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
14. Wnioski i sprawy różne. 
15. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
16. Zakończenie sesji. 

 
Ad 1) 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przywitał radnych Powiatu 
Namysłowskiego, Starostę Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego Andrzeja 
Spóra, Sekretarza Województwa Opolskiego Adama Maciąga, Burmistrza Namysłowa 
Krzysztofa Kuchczyńskiego, Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia Piotra Rogalskiego, 
Z-cę Prezesa NCZ Kamila Dybizbańskiego, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Namysłowie Bożenę Korczowską – Kułakowską, Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy Iwonę Kamińską, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  
w Kamiennej Renatę Żywinę, Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, Radcę Prawnego 
Helmuta Pykę, Sekretarza Powiatu Andrzeja Gosławskiego, Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie Krzysztofa Gacka, Naczelników Wydziałów 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie, dyrektorów placówek oświatowych oraz 
zaproszonych gości, 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: 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 Roman Półrolniczak zaproponował, aby w projekcie 
uchwały oznaczonej, jako 7i dotyczącej zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów 
i wydatków w 2012 roku nastąpiła zmiana w treści, a następnie odczytał porządek obrad. 
 

W związku z tym, że innych propozycji do porządku obrad nie było Przewodniczący 
Rady Powiatu poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z proponowaną zmianą. 
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 3) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Pana Sekretarza Województwa Opolskiego 
Adama Maciąga i Starostę Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego o wręczenie Panu J.S. 
Odznaki Honorowej „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”. 
 
 Po wręczeniu odznaki, Pan J. S. podziękował Marszałkowi Województwa Opolskiego 
za uznanie, a Staroście Namysłowskiemu za wnioskowanie o przyznanie Odznaki Honorowej 
„Za zasługi dla Województwa Opolskiego”. Następnie zwrócił się do Dyrektor Jolanty 
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Wilczyńskiej o podziękowanie wszystkim pracownikom I Liceum Ogólnokształcącego za lata 
współpracy. 
 
Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XX sesji 
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. 

 
 Protokół z XX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad 5) 
 

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 dotyczącym 
interpelacji i zapytań radnych. 

Informacja z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami stanowi załącznik nr 3 
do protokołu. 
 
Ad 6) 
 
 Radny Andrzej Zielonka powiedział, że na Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Ochrony Środowiska skierowano wniosek do Starosty Namysłowskiego o wyjaśnienie 
radnym planów i działań związanych z zagospodarowaniem obiektu byłego Ośrodka Zdrowia 
przy ul. Piłsudskiego 13 w Namysłowie przez Śląską Prowincję Zakonu OO. Bonifratrów we 
Wrocławiu. 
 

Radny Michał Ilnicki powiedział, że w dniu 13 wrześnie br zwrócił się do 
Przewodniczącego Rady Powiatu z kilkoma zapytaniami, na które w dniu dzisiejszym 
otrzymał odpowiedzi i nie miał jeszcze czasu się z nimi zapoznać, dlatego prosi o odczytanie 
tych pytań i odpowiedzi. 

 
Przewodniczący Rady Powiedział, że odpowiedzi będą odczytane w punkcie 13,  

a następnie poprosił radnego Michała Ilnickiego o odczytanie pytań, które związane były z 
nieprawidłowościami w PUP i zwrotu 90.000 zł. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.  

 
Pytania odczytane przez radnego Michała Ilnickiego stanowią załącznik nr 4 do 

protokołu. 
 
Ad 7a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak powiedział, ze projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – załącznik nr 5 
do protokołu, był omawiany na Komisjach, a następnie 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 powiedział, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 
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Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXI/179/2012 – załącznik nr 6 do 
protokołu. 

 
Ad 7b) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię w sprawie projektu 
uchwały dot. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych ustalonych za 
nieruchomości stanowiące własność Powiatu Namysłowskiego oddanych w trwały 
zarząd jego jednostkom organizacyjnym – załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych 

ustalonych za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Namysłowskiego oddanych  
w trwały zarząd jego jednostkom organizacyjnym została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XXI/180/2012 – załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad 7c) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię w sprawie projektu 
uchwały dot. przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wraz z gruntem jej 
dzierżawy, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu przedmiotowej 
nieruchomości jak również o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia 
w drodze bezprzetragowej – załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wraz  

z gruntem jej dzierżawy, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 
przedmiotowej nieruchomości jak również o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej 
planowanego zbycia w drodze bezprzetragowej została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XXI/181/2012 – załącznik nr 10 do protokołu. 
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Ad 7d) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku  
o opinię w sprawie projektu uchwały dot. zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu 
pn. „W lepszy start”  – załącznik nr 11 do protokołu. 
 

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

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „W lepszy 

start” została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXI/182/2012 – załącznik nr 12 do 
protokołu 

 
Ad 7e) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku  
o opinię w sprawie projektu uchwały dot. zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu 
pn. „Dobry start – dobra przyszłość I”  – załącznik nr 13 do protokołu. 
 

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

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobry 

start – dobra przyszłość I” została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXI/183/2012 – 
załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad 7f) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku  
o opinię w sprawie projektu uchwały dot. zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu 
pn. „Dobry start – dobra przyszłość II” –  załącznik nr 15 do protokołu. 
 

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

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
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Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobry 
start – dobra przyszłość II” została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXI/184/2012 
– załącznik nr 16 do protokołu. 

 
Ad 7g) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku  
o opinię w sprawie projektu uchwały dot. zatwierdzenia uchwały Walnego Zebrania 
Członków Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych – załącznik nr 17 
do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

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

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia uchwały Walnego Zebrania Członków 

Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych została podjęta przy 1 głosie 
„przeciwnym” i 14 głosami „za” i nadano jej numer XXI/185/2012 – załącznik nr 18 do 
protokołu. 
 
Ad 7h) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię w sprawie projektu 
uchwały dot. zmiany Uchwały Nr XIV/110/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Namysłowskiego – załącznik nr 19 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/110/2012 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XXI/186/2012 – załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad 7i) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przypomniał, że w treści 
projektu uchwały dot. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków 
w 2012 roku nastąpiła zmiana w treści, a następnie poprosił Przewodniczącego Komisji 
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię. Projekt powyższej uchwały 
stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 



 7

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, 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 2012 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXI/187/2012 – 
załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad 7j) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię w sprawie projektu 
uchwały dot. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r. – 
załącznik nr 23 do protokołu. 
 

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

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy 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 XXI/188/2012 – załącznik nr 24 
do protokołu. 
 
Ad 7k) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię w sprawie projektu 
uchwały dot. udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny i Św. Marcina w Strzelcach – załącznik nr 25 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał powyższy projekt uchwały pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. Marcina w Strzelcach została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XXI/189/2012 – załącznik nr 26 do protokołu 
 
Ad 7l) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak powiedział, że skarga na Firmę 
ZHU „S.” była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną, a następnie poddał projekt uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 czerwca 2012 r. na Firmę ZHU „S.” oraz 
winsoku o zbadanie zasadności wydania zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2012 r. przez 
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Starostę Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, na zbieranie i transport odpadów pod 
głosowanie. Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 czerwca 2012 r. na Firmę ZHU 
„S.” oraz winsoku o zbadanie zasadności wydania zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
przez Starostę Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, na zbieranie i transport 
odpadów została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXI/190/2012 – załącznik nr 28 
do protokołu 
 
Ad 8) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Skarbnika Powiatu 
Katarzynę Parzonkę o przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za  
I półrocze 2012 r. – załącznik nr 29 do protokołu. 

 
Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka przedstawiła powyższą informację, mówiąc, że 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował 
informacje o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 r.. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o opinię wszystkie 

komisje stałe z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 r. – załącznik nr 30 
do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

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

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Andrzej Zielonka powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 

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

 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 r. została 

przyjęta przez radnych. 
 
Ad 9) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak powiedział, że Komendant 
Powiatowy Policji w Namysłowie Arkadiusz Bieda nie mógł dzisiaj uczestniczyć w sesji, 
ponieważ się rozchorował, ale materiał dot. oceny sytuacji kryminalno – porządkowej na 
terenie powiatu namysłowskiego w I półroczu 2012 r. był omawiany na Komisji i stanowi 
on załącznik nr 31 do protokołu. 

W związku z tym, ze pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 
 

Informacja dot. oceny sytuacji kryminalno – porządkowej na terenie powiatu 
namysłowskiego w I półroczu 2012 r. została przyjęta przez radnych. 
 
Ad 10) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak powiedział, że informacja na 
temat wyników maturalnych i egzaminów zawodowych w roku 2012 była temat obrad 
Komisji – załącznik nr 32 do protokołu.  

Radni otrzymali uzupełniony materiał odnośnie poprawek egzaminów maturalnych  
i egzaminów zawodowych – załącznik nr 33 do protokołu. 

 
W związku z tym, ze pytań nie było 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 powiedział, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 
 
 Informacja na temat wyników maturalnych i egzaminów zawodowych w roku 2012 
została przyjęta przez radnych. 
 
Ad 11) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Prezesa 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia Piotra Rogalskiego o przedstawienie informacji 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I półrocze 2012 r. – załącznik nr  34 do protokołu  
i informacji bieżącej. 

 
Prezes Piotr Rogalski powiedział, że materiał dotyczący funkcjonowania NCZ za  

I półrocze radni otrzymali, natomiast na Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku powyższy materiał został uzupełniony o rachunek 
zysków i strat za osiem miesięcy, mówiąc że zmniejszyło się zadłużenie z 358 tys. zł. na 189 
tys. zł. i do końca roku 2012 uda się bezpiecznie zamknąć rok. Dodał, że na Komisji została 
omówiona sprawa niebezpieczeństw odnośnie dalszej pracy szpitala w roku 2012 i 2013  
i ewentualnych działań jakie będzie trzeba podjąć w celu prawidłowego funkcjonowania 
NCZ. Pan Rogalski następnie odniósł się do przedsięwzięć jakie będzie trzeba podjąć  
w bieżącym kwartale a jest to kontraktacja usług lekarskich i kontraktacja usług dla 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Powiedział, że jest zadowolony z wyników pracy Szpitala  
i uważa, że NCZ pracuje na dobrym poziomie w porównaniu do innych szpitali w skali 
województwa.  

 
W związku z tym, ze pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię 

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja zapoznała się  
z przedstawionym materiałem i w przedmiotowej sprawie odbyła się dyskusja. 
 
Ad 12) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak powiedział, że w punkcie tym 
odbędzie się głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Starosty.  
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że w związku z pojawieniem się nowych faktów 
obciążających pracę Starosty Namysłowskiego i chcąc podjąć rzetelną decyzję co do Jego 
osoby zgłasza wniosek o przerwę w sesji na dwa tygodnie. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zgłosił wniosek przeciwny, mówiąc, że od złożenia 
wniosku o odwołanie Starosty Namysłowskiego minęły już trzy miesiące i uważa, że był to 
wystarczający czas na zebranie wszystkich argumentów. 
 
  Radny Michał Ilnicki powiedział, że w dnu 13 września 2012 r. złożył zapytania do 
przewodniczącego Rady i dopiero dzisiaj otrzymał odpowiedzi z którymi nie do końca się 
zapoznał i uważa, że jest wiele niejasności w temacie dot. nieprawidłowości w Powiatowym 
Urzędzie Pracy, które chcieli by wyjaśnić i rzetelnie odnieść się do wniosku o odwołanie 
Starosty. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński powiedział, że jest gotów przedłożyć 
wszelkie wyjaśnienia w powyższej sprawie, jeżeli ma to pomóc opozycji w podjęciu 
właściwej decyzji co do głosowania nad wnioskiem o odwołanie Starosty. 
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że Staroście również powinno zależeć na tym, aby 
decyzja była podjęta zgodnie z prawdą i uważa, że na dzisiejszej sesji nie ma czasu na 
dyskusje, dlatego też prosi o przerwanie obrad sesji na dwa tygodnie. 
 
 Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór odniósł się do powyższego tematu, mówiąc, 
że nie otrzymali żadnego protokołu ani zaleceń pokontrolnych odnośnie kontroli  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Opolu, a jest tylko informacja o przebiegu kontroli. Dodał, że nie widzi konieczności 
przerywania obrad sesji, ponieważ przez ten czas się nic nie zmieni, ponieważ nie jest  
w posiadaniu informacji kiedy otrzymają protokół kontroli.  
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz przypomniał, że zostały złożone dwa wnioski 
formalne, które należałoby przegłosować i ograniczyć dyskusję w powyższym temacie. 
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że temat jaki jest poddany dyskusji jest bardzo 
poważny i nie powinno się ograniczać czasu rozmowy. Zwrócił się do Wicestarosty  
z zapytaniem, na jakiej podstawie Starosta Namysłowski mówi, że należy oddać 90.000 zł. 
Dodał, że chciałby to sprawdzić czy zwrot powyższej kwoty ma nastąpić na podstawie 
decyzji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu czy może protokołu kontroli do którego 
trzeba się ustosunkować. Pan Ilnicki powiedział, że jeżeli nie jest to decyzja ostateczna to nie 
powinno się tego rozgłaszać w radiu, a tym samym szkalować niewinnych ludzi. Dodał, że 
nie rozumie dlaczego Starosta Namysłowski odwołał się od pozytywnej opinii Prokuratora, 
który nie stwierdził nieprawidłowości w PUP w Namysłowie i nie nakazał zwrotu 
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jakichkolwiek pieniędzy i w związku z powyższymi niejasnościami opozycja raz jeszcze 
chciałaby to wszystko sprawdzić i podjąć właściwą decyzję co do wniosku o odwołanie 
Starosty Namysłowskiego.  
 
 Pomiędzy radnym Michałem Ilnickim a Wicestarostą Namysłowskim Andrzejem 
Spórem wywiązała się dyskusja na powyższy temat, którą zakończył Przewodniczący Rady 
Powiatu Roman Półrolniczak i udzielił głosu radnemu Andrzejowi Michta. 
 
 Radny Andrzej Michta powiedział, że należy przegłosować jeden z wniosków  
i sprawa dot. przerwania sesji się wyjaśni. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poddał wniosek radnego Michała 
Ilnickiego, który dotyczył przerwania obrad sesji na czas dwóch tygodni. 
 
 Powyższy wniosek stosunkiem głosów 7 „za” i 8 „przeciwnymi” nie został 
przegłosowany. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Tadeusza Bezwerchnego o opinię w sprawie wniosku o odwołanie 
Starosty. 
 

Przewodniczy Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bezwerchny powiedział, że wniosek  
o odwołanie Starosty został zaopiniowany pozytywnie, stosunkiem głosów 3 „za”  
i 2 „przeciwnymi”. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych o zgłaszanie propozycji 

kandydatów do Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego nad 
wnioskiem  
o odwołania Starosty Namysłowskiego. 

 
Radny Andrzej Szrom zaproponował osobę radnego Tadeusza Bezwerchnego na 

członka Komisji Skrutacyjnej. Radny T. Bezwerchny wyraził zgodę. 
 
Radny Andrzej Spór zaproponował osobę radnego Andrzeja Szroma na członka 

Komisji Skrutacyjnej. Radny A. Szom wyraził zgodę. 
 
Radny Sławomir Hinborch zaproponował osobę radnego Andrzeja Michtę na członka 

Komisji Skrutacyjnej. Radny A. Michta wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu zamknął listę zgłaszanych kandydatów do Komisji 

Skrutacyjnej w liczbie 3 członków i poddał ją pod głosowanie. 
 
Radni jednogłośnie poparli listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej w liczbie  

3 członków. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał skład Komisji Skrutacyjnej wymieniając 

kolejno: Tadeusz Bezwerchny, Andrzej Szrom i Andrzej Michta, a następnie poddał pod 
głosowanie listę członków Komisji. 

 



 12

Radni 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” przegłosowali listę członków 
Komisji Skrutacyjnej. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 15 minutową przerwę podczas której Komisja 

Skrutacyjna wybierze ze swego grona Przewodniczącego i przygotuje karty do głosowania. 
Przypomniał również, że podczas głosowania obowiązują radnych przepisy art. 31 Ustawy  
o Samorządzie Powiatowym jak również § 30 Statutu Powiatu Namysłowskiego. 

 
Po przerwie. Stan radnych 15. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu wznowił obrady po przerwie i przypomniał, że przed 

przerwą została wybrana 3 osobowa Komisja Skrutacyjna. Następnie poprosił o ogłoszenie 
wyników co do wyboru Przewodniczącego Komisji. 

 
Radny Tadeusz Brzwerchny powiedział, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się 

w następującym składzie: Przewodniczący Tadeusz Bezwerchny, członkowie Andrzej Michta 
i Andrzej Szrom.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej  

o przeprowadzenie głosowania tajnego, a następnie udzielił głosu radnemu Sławomirowi 
Hinborch.  

 
Radny Sławomir Hinborch powiedział, że głosowanie nad wnioskiem o odwołanie 

Starosty Namysłowskiego jest dla wszystkich bardzo trudne, ponieważ powyższy wniosek 
podyktowany jest głównie sytuacją ekonomiczną szpitala jak również kontaktami głównego 
udziałowca z pozostałymi akcjonariuszami spółki. Dodał, że w jego odczuciu sprawa dotyczy 
także sposobu zarządzania Starosty i zastrzeżeń z tym związanym. Następnie odniósł się do 
poprzednich Starostów, mówiąc, że w przeciwieństwie do obecnego, żaden tak usilnie nie 
dążył do zwrotu pieniędzy z inwestycji, nawet jeżeli wykazywały jakiekolwiek błędy. Później 
radny Hinborch przytoczył przykład drogi Głuszyna – Brzezinka oraz zwolnienia dwóch 
pracowników Starostwa Powiatowego mówiąc, że te, oraz podobne poczynania Starosty,  
w efekcie końcowym przynoszą straty dla Powiatu Namysłowskiego.  
 

Radny Michał Ilnicki powiedział, że chciałby się publicznie ustosunkować i wyrazić 
swoją opinię na temat odpowiedzi Starosty na wniosek o odwołanie. Odniósł się do Statutu 
Spółki Namysłowskiego Centrum Zdrowia i zmian w nim dokonywanych, które nie są 
konsultowane z pozostałymi akcjonariuszami Następnie radny odczytał dwa listy, które 
napisał w 2009 roku jako ówczesny Starosta do współudziałowców Spółki NCZ pokazując  
w ten sposób, że nie korzystał z prawa większościowego w przeciwieństwie do obecnego 
Starosty Namysłowskiego i konsultował z pozostałymi akcjonariuszami zmiany i inwestycje 
w Szpitalu. Na koniec dodał, że Starosta powinien, dla dobra ogółu, sam zrezygnować ze 
stanowiska, aby nie zniszczyć tego, na co zapracowali jego poprzednicy.  
 
 Starosta Namysłowski odniósł się do wypowiedzi poprzednika, mówiąc, że sam nie 
ustąpi i nie ma zamiaru rezygnować z pełnionego stanowiska, jeżeli natomiast radni 
zdecydują inaczej to tak będzie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zakończył powyższą dyskusję i oddal głos 
Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Tadeuszowi Bezwerchnemu.  
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przypomniał, zgodnie ze Statutem Powiatu 
Namysłowskiego zasady głosowania, a następnie Komisja przeprowadziła głosowanie tajne 
nad wnioskiem o odwołanie Starosty. 

 
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 minutową 

przerwę w celu przeliczenia głosów. 
 
Po przerwie. Stan radnych 15. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 

Tadeusza Bezwerchnego o odczytanie wyników głosowania. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tadeusz Bezwerchny odczytał protokół  

z przeprowadzonego głosowania tajnego nad wnioskiem o odwołanie Starosty Powiatu 
Namysłowskiego i stosunkiem głosów 7 „za” i 8 „przeciwnych” wniosek nie uzyskał 
wymaganej większości. Karty do głosowania i protokół z przeprowadzonego głosowania 
tajnego stanowią załącznik nr 35 do protokołu. 

 
Ad 13) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że odnośnie wniosku/zapytania radnego 
Andrzeja Zielonki dotyczącego zagospodarowania obiektu byłego Ośrodka Zdrowia przez 
Śląską Prowincję Zakonu OO. Bonifratrów we Wrocławiu otrzyma odpowiedz zgodnie ze 
Statutem Powiatu Namysłowskiego. Następnie odczytał odpowiedź na pismo radnego 
Michała Ilnickiego, które w dniu 13 września br. skierował do Przewodniczącego Rady 
Powiatu i związane było z nieprawidłowościami w PUP i zwrotu 90.000 zł. do 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – załącznik nr 36 do protokołu. 
 
 Radny Michał Ilnicki oznajmił, że odpowiedź na jego pismo mogła sporządzić tylko 
osoba nieodpowiedzialna, która na podstawie informacji pokontrolnej twierdzi, że należy  
zwrócić 90.000 zł. nie mówiąc nic o prawie do odwołania. Powiedział, że Rada ma role 
kontrolującą Starostę i nie rozumie jak można było nie poprosić Pana J. i pracowników PUP, 
którzy brali udział w projektach do ustosunkowania się do zarzutów przedstawionych przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu dodając, że sprawa ta nadaje się do skierowania do Sądu. 
Następnie przypomniał, że Prokuratura umorzyła postępowanie w powyższej sprawie od 
której odwołał się obecny Starosta, domagając się zapłacenia kary w formie zwrotu pieniędzy. 
Radny Ilnicki powiedział, że partia Platforma Obywatelska przejęła całą władzę, począwszy 
od Prokuratury, poprzez Sądy, Pana Wojewodę, Wojewódzki Urząd Pracy i Starostę tworząc 
przez to następną sitwę. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński powiedział, że na sali jest czterech Starostów 
i tylko jeden nie rozumie jaką rolę pełni Starosta Namysłowski. Następnie odniósł się do 
wypowiedzi radnego Ilnickiego na temat Powiatowego Urzędu Pracy, mówiąc że na skutek 
audytu wykonywanego przez firmę zewnętrzną otrzymał informację o nieprawidłowościach 
finansowych jakie wydarzyły się w przeciągu dwóch lat i w związku z tym musiały zostać 
poniesione konsekwencje. Wyjaśnił, na czym polegały zarzuty firmy zewnętrznej 
wykonującej audyt w PUP w Namysłowie i zarzuty przedstawione przez WUP w Opolu po 
przeprowadzonej kontroli krzyżowej. Dodał, że dyrektor PUP Zbigniew Juzak nie dopełnił 
swoich obowiązków i tolerował wyprowadzanie pieniędzy z Powiatowego Urzędu Pracy. 
Następnie Starosta odniósł się do Pana M. J., mówiąc, że nie mógł z Panem J. pracować, 
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ponieważ jest to osoba, która nie posługuje się biegle językiem polskim, nie potrafi poprawnie 
się wypowiedzieć i która pisze z błędami ortograficznymi, dodając, że miał na to dowody, 
które przedstawił w Sądzie. Powiedział również, że nie życzył sobie, aby osoba o takich 
umiejętnościach, takich kompetencjach była Rzecznikiem Prasowym Starosty, która 
redagowałaby komunikaty do mediów i reprezentowała Starostę w kontaktach z mediami. 
Poruszony został również temat Pani A. B., mówiąc że sprawa jest w toku, a Jej odejście 
kosztowało powiat jedynie wysokość jednej pensji. Następnie Starosta Namysłowski nawiązał 
do sprawy Namysłowskiego Centrum Zdrowia, mówiąc że spółka NCZ została założona na 
zbyt niskim kapitale i stąd jego teraźniejsze problemy. Poinformował, że 13 września br. 
odbyło się spotkanie z akcjonariuszami NCZ mające na celu przedstawienie wizji zarządzania 
szpitala w przyszłości. Kolejno odniósł się do wypowiedzi radnego Sławomira Hinborcha, na 
temat tego, że Starosta niszczy to co zrobili jego poprzednicy, podając przykład zajęcia pasa 
drogowego w miejscowości Nowy Folwark mówiąc, że obecny Zarząd Powiatu jest przyjazny 
obywatelom. Na koniec swojej wypowiedzi podziękował kolegom z koalicji za okazane 
zaufanie, a do osób z opozycji zwrócił się z prośbą o tworzenie czystej, konstruktywnej 
krytyki.  
 

Podczas wypowiedzi Starosty Namysłowskiego radny Piotr Karleszko opuścił obrady 
sesji. Stan radnych 14. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił uwagę na dobór słów podczas dyskusji,  
a przede wszystkim na ramy czasowe wypowiedzi. 
 

Radny Michał Ilnicki zarzucił Staroście, że nie pozwolił byłemu Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, a także innym pracownikom tego urzędu 
wytłumaczyć się z nieprawidłowości jakie wyniknęły po kontroli w PUP. Następnie nawiązał 
do sprawy zajęcia pasa drogowego w Nowym Folwarku, mówiąc, że ma wyrzuty, że przed 
podjęciem decyzji o nałożeniu kary z tą osobą nie porozmawiał, dodając, że ten przypadek 
był świadomym przykładem łamania prawa.  Na koniec radny Ilnicki powiedział, że opozycja 
nie poprzestanie na dzisiejszym wniosku o odwołanie Starosty, dodając, że Starosta będzie 
ścigany i punktowany za wszystkie nieprawidłowości, ponieważ działania Starosty działają na 
niekorzyść Powiatu. 

 
Podczas wypowiedzi radnego Michała Ilnickiego radna Weronika Nawrot opuściła 

obrady sesji. Stan radnych 13. 
 

Pomiędzy Wicestarostą Namysłowskim Andrzej Spórem, a radnym Michałem 
Ilnickim wywiązała się polemika na powyższe tematy, którą przerwał Przewodniczący Rady 
Powiatu i zakończył dyskusję. 

 
Ad 14)  
 
 Wniosków i spraw różnych nie było. 
 
Ad 15) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych, że wpłynęła skarga od Pani K. 
S. z W. dotycząca nieprawidłowości wpisów w dokumentacji geodezyjnej, nieruchomości 
mieszkaniowej położonej w Wilkowie. 
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*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych ze sprawozdaniem z wyników 
kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Namysłowie w dniu 14 czerwca 2012 
r.. Powiedział, że kontrola obejmowała realizację zadań Wydziału Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie sprzedaży map, wypisów i wyrysów z ewidencji 
gruntów, sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym, scalania  
i wymiany gruntów, dodając, że po dokonaniu oględzin Komisja Rewizyjna nie stwierdziła 
nieprawidłowości. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 

*  *  * 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że w dniu 5 października br. w Dworku 
Różanym w Namysłowie odbędzie się Dzień Samorządowca na który radni są zaproszeni,  
a koszt uczestnictwa wynosi 100 zł. 
 

*  *  * 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że w dniu 21 października br.  
w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku zorganizowany przez 
pracowników Starostwa. 
 
Ad 16) 
 

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

 
 
XXI sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1533. 
 

 
 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu 

     
          Roman Półrolniczak 
 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                        Roman Półrolniczak 
 
 

 

 

Protokolant: Monika Duraj………….. 


