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PROTOKÓŁ NR XXVII/2013 
Z XXVII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 26 MARCA 2013 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XXVII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1303. 
 
Proponowany porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
5. Interpelacje i zapytania radnych.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) określenia zadań i wysokości środków finansowych PFRON przeznaczonych 
na ich realizację w 2013 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

b) udzielania pomocy finansowej  Samorządowi Województwa Opolskiego, 
c) zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 

19 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego,  

d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 
roku, 

e) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku. 
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za 2012 rok. 
8. Sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Namysłowie za 2012 rok. 
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok. 
10. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie za 2012 rok. 
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie  

z realizacji zadań powiatu w zakresie pieczy zastępczej za 2012 rok. 
12. Informacja o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

zadań ze środków PFRON w Powiecie Namysłowskim za 2012 rok. 
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
14. Wnioski i sprawy różne. 
15. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
16. Zakończenie sesji 

 
Ad 1) 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przywitał radnych, Starostę 
Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego Andrzeja Spóra, 
zaproszonych gości i osoby zasiadające na sali. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak na podstawie listy obecności, 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (stan: 17 radnych). 



 2

Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób 
uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przywitał z-cę Komendanta Powiatowego Policji 
Zbigniewa Dychusa i z-cę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Namysłowie Henryka Serugę, a także st. posterunkowego Marka Wołkowicza oraz  
st. sierżanta Andrzeja Stępnia, a następnie powiedział, że dnia 13 marca br. na terenie miasta 
Namysłów doszło do zdarzenia w którym to bohaterskiego czynu dokonali dwaj policjanci. 
Pan Półrolniczak poprosił pana Henryka Serugę o kilka zdań na temat zdarzenia o którym 
wcześniej wspomniał.  
  
 Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie Henryk 
Seruga powiedział, że policjanci podczas wykonywania rutynowych czynności wyczuli dym 
przy ul. Plac Wolności, po zlokalizowaniu miejsca okazało się że był to pożar z którego 
ewakuowali dwie osoby. Następnie wezwali straż pożarną i karetkę a osobom z pożaru 
została udzielona pierwsza pomoc. Pan Seruga podziękował z-cy Komendanta Powiatowego 
Policji Zbigniewowi Dychusowi za bohaterską postawę pracowników, podziękował panom 
policjantom za szybką i sprawną interwencję i odczytał listy gratulacyjne, które następnie 
wręczył. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński i Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór 
odczytali listy gratulacyjne dla Pana Marka Wołkowicza i Pana Andrzeja Stępnia, a także dla 
panów Komendantów, które następnie wręczyli. 
 
Ad 2) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że wpłynął wniosek dotyczący 
uzupełnienia porządku obrad o punkt dotyczący odwołania przewodniczącego Komisji  
ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Andrzeja Zielonkę – załącznik nr 3 
do protokołu. Następnie poddał powyższy wniosek pod głosowanie, dodając, że będzie on 
omawiany w p. 14 porządku obrad. 
 
 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. odwołania 
przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Andrzeja Zielonkę został przyjęty 9 głosami „za” i 8 głosami „przeciwnymi”. 
 

Radny Andrzej Zielonka zapytał czy p. 11. dot. sprawozdania z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie z realizacji zadań powiatu  
w zakresie pieczy zastępczej za 2012 rok zostanie wycofany z porządku obrad. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że punkt dotyczący sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie z realizacji zadań 
powiatu w zakresie pieczy zastępczej za 2012 rok był omawiany na Komisji Edukacji, 
Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku i ma on charakter 
informacyjny. 

 
Radny Andrzej Zielonka powiedział, że powyższe sprawozdanie było obowiązkiem 

sprawozdawczym na Zarządzie Powiatu i nie rozumienie dlaczego robi się wyjątek  
i przedkłada się je Radzie Powiatu. Dodał, że chciałby aby wszystkie uchwały i informacje 
jakie są omawiane na Zarządzie Powiatu były przedkładane Radzie Powiatu, a wtedy okaże 
się, że Zarząd Powiatu nie będzie potrzebny. Złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad  
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p. 11 dot. sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Namysłowie z realizacji zadań powiatu w zakresie pieczy zastępczej za 2012 rok. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że sprawozdanie o którym mowa może 

być tematem obrad i pozostać w porządku obrad. 
 

Radny Andrzej Zielonka wycofał wcześniej złożony wniosek. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad wraz z proponowaną zmianą, 
a następnie poddał go pod głosowanie. 

 
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) określenia zadań i wysokości środków finansowych PFRON przeznaczonych 
na ich realizację w 2013 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

b) udzielania pomocy finansowej  Samorządowi Województwa Opolskiego, 
c) zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 

19 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego,  

d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 
roku, 

e) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku. 
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za 2012 rok. 
8. Sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Namysłowie za 2012 rok. 
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok. 
10. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie za 2012 rok. 
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie  

z realizacji zadań powiatu w zakresie pieczy zastępczej za 2012 rok. 
12. Informacja o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

zadań ze środków PFRON w Powiecie Namysłowskim za 2012 rok. 
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
14.  Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju 

Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. 
15. Wnioski i sprawy różne. 
16. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
17. Zakończenie sesji. 

 
 
Ad 3) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXVI sesji 
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 lutego 2013 r. i z dnia 06 marca 2013 r. 
 

Protokół z XXVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad 4) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do informacji Starosty z działalności 
Zarządu w okresie między sesjami. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
 Radny Andrzej Zielonka zwrócił się z pytaniem do Starosty Namysłowskiego o formę 
w jaki sposób Zarząd Powiatu zwrócił się do Marszałka Województwa Opolskiego o remont 
drogi relacji Namysłów – Opole. Kolejne pytanie jakie zadał dotyczyło kwoty jaką zamierza 
wydać Starostwo Powiatowe na kamizelki odblaskowe dla rowerzystów i w jaki sposób będą 
one dystrybuowane.  
 
 Starosta Namysłowski powiedział, że na powyższe pytania odpowie w p. 13 
odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 
Ad 5) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że wpłynęła do niego interpelacja radnego 
Sławomira Hinborcha dotycząca utworzenia stanowiska etatowego członka zarządu, którą 
następnie odczytał.  
 
 Radny Andrzej Zielonka zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Rady Powiatu  
o kwotę jaka wpłynęła do Starostwa Powiatowego za tzw. prawa autorskie z filmików 
kręconych na sesji? 

Powiedział, że na poprzedniej sesji pracownicy Starostwa nagrywali przebieg sesji, 
lecz nagranie z niej nie znalazło się na stronie internetowej powiatu tylko na prywatnych 
stronach internetowych. Następnie odniósł się do strony internetowej powiatu, mówiąc, że na 
nową stronę powiat wydał dużo pieniędzy, a ostatni film jaki został na niej umieszczony 
dotyczy dawstwa szpiku, który odbył się pół roku temu, dodał, że strona internetowa powiatu 
jest nieczytelna i odpychająca. Radny Zielonka powiedział, że społeczeństwo ma prawo 
wiedzieć co się dzieje np. na sesjach rady poprzez filmy z sesji, ale zostało to ograniczone, a 
w świat idzie tylko informacja medialna z gazety powiatowej szkalująca opozycję na każdym 
możliwym kroku, a opozycja nie ma możliwości przebicia się i przekazania informacji 
społeczeństwu. 

Radny Andrzej Zielonka zaapelował do Przewodniczącego Rady Powiatu o zmianę tej 
sytuacji by opozycja miała również prawo pisania artykułów, czy zamieszczania filmów 
sesyjnych na stronach internetowych powiatu, a nie na prywatnych portalach internetowych. 
Dodał, że na miejscu pana Starosty osobę, która jest pracownikiem Starostwa i umieściła 
nagranie z sesji na prywatnej stronie internetowej winna zostać zdyscyplinowana, a  nawet 
zwolniona dyscyplinarnie z pracy, ponieważ jest to wykorzystywanie państwowych 
pieniędzy. 
 
Ad 6a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu i Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, 
Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku o opinie odnośnie projektu 
uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych PFRON 
przeznaczonych na ich realizację w 2013 r. dla Powiatu Namysłowskiego – załącznik  
nr 5 do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Andrzej 
Szrom powiedział, że opinia była pozytywna. 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. 
 

Uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych PFRON 
przeznaczonych na ich realizację w 2013 r. dla Powiatu Namysłowskiego została podjęta 
jednogłośnie nadano jej numer XXVII/232/2013 – załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad 6b) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinie odnośnie projektu uchwały w sprawie 
udzielania pomocy finansowej  Samorządowi Województwa Opolskiego – załącznik nr 7 
do protokołu. 
 

 Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, że opinia była pozytywna. 
 
 Radny Andrzej Zielonka zapytał o cel przeznaczenia kwoty 12.000 zł. jako pomoc 
finansowa dla Samorządu Województwa Opolskiego? 
 
 Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka powiedziała, że jest to pomoc finansowa, która 
jest udzielana z budżetu powiatu z przeznaczeniem dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego 
w Ładzy na działalność ekologiczną. 
 

Radny Andrzej Zielonka powiedział, że w roku 2012 przekazano kwotę 10.000 zł. dla 
Stobrawskieigo Parku Krajobrazowego w Ładzy i z tego co się dowiedział, to kwota ta została 
przeznaczona na zasianie kwiatów jednorocznych. Na jednym z zarządów powiatu była 
dyskusja na temat podziału środków na sport i kulturę w szkołach średnich i tam 
dyskutowano o kwotach 500 zł. czy 900 zł., a w tej chwili Rada ma podjąć uchwałę  
o przekazaniu kwoty 12.000 zł., dodając, że jeżeli kwota ta ma iść na taki projekt  jak w roku 
ubiegłym to kategorycznie się nie zgadza z wysokością dotacji, ponieważ jest to marnowanie 
pieniędzy. Zaproponował, aby na przyszłą sesję zaprosić przedstawiciela ze Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego, by poinformował nas na co zostaną przeznaczone środki przez nas 
przeznaczone. Radny zwrócił uwagę na fakt, iż Stobrawski park krajobrazowy położony jest 
na terenie czterech powiatów i zastanawia się czy inne powiaty finansują także inwestycje 
jednoroczne. 

  
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Starosty z prośbą, by osoba 

odpowiedzialna za zagospodarowanie środków jakie Powiat chce przekazać na działalność 
ekologiczną Stobrawskiego Parku Krajobrazowego poinformował radnych o celu ich 
przeznaczenia, a następnie poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. 
 

Uchwała w sprawie udzielania pomocy finansowej  Samorządowi Województwa 
Opolskiego został podjęta 9 głosami „za” i 8 głosami „wstrzymującymi” i nadano jej numer 
XXVII/233/2013 – załącznik nr 8 do protokołu. 
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Ad 6c) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zadawanie pytań odnośnie projektu 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 9 do protokołu. W związku z tym, że pytań nie 
było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju 
Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinie dot. powyższego projektu uchwały. 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. 
 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego została podjęta 9 głosami „za” i nadano jej 
numer XXVII/234/2013 – załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad 6d) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinie odnośnie projektu uchwały w sprawie 
zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku – 
załącznik nr 11 do protokołu. 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. 
 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2013 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXVII/235/2013 
– załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad 6e) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinie odnośnie projektu uchwały w sprawie 
zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku – załącznik nr 13 
do protokołu. 

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

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. 
 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  
w 2013 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXVII/236/2013 – załącznik 
nr 14 do protokołu. 
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Ad 7) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za 2012 rok – załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 Radny Andrzej Zielonka powiedział, że sprawozdanie jest bardzo obszerne  
i szczegółowe, a następnie zadał pytanie z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Leokadii 
Czarny jakie działań podjął Urząd w celu zmniejszenia bezrobocia na terenie powiatu 
namysłowskiego, które przekroczyło już 20%, a najgorsza sytuacja kreuje się wśród 
młodzieży.  
 
 Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Leokadia Czarny oznajmiłą, że problem 
bezrobocia szczególnie wśród młodzieży nie dotyczy tylko Powiatu Namysłowskiego ale 
całego kraju.  Powiedziała, że ciągle powstają nowe programy, które mają zmniejszyć 
bezrobocie, a następnie odniosła się do realizacji projektu, który przeznaczony jest dla osób 
niepełnosprawnych i nazywa się Sieć Możliwości, dodając, że w projekcie  uczestniczy w 50 
osób, a wartość projektu opiewa na kwotę 890 tys. zł.. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji 
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu, Przewodniczącego Komisji ds. 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska i Przewodniczącego Komisji Edukacji, 
Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Andrzej 
Szrom powiedział, że opinia była pozytywna. 
 
 Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Andrzej Zielonka powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 

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

Radni przyjęli powyższe sprawozdanie. 
 
 
Ad 8) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przywitał nowego Dyrektora Domu Dziecka Macieja 
Jańskiego i spytał czy są pytania do sprawozdania z działalności Domu Dziecka  
w Namysłowie za 2012 rok – załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 W związku z tym, że 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, ze opinia komisji jest 
pozytywna. 
 

Radni przyjęli powyższe sprawozdanie. 
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Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do sprawozdanie z realizacji 
programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi za 
2012 rok – załącznik nr 17 do protokołu. 
 

W związku z tym, że 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, ze opinia komisji jest 
pozytywna. 
 

Radni przyjęli powyższe sprawozdanie. 
 
Ad 10) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu spytał czy są pytania do sprawozdanie  
z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie za 2012 rok – 
załącznik nr 18 do protokołu. 
  

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

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

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

Radni przyjęli powyższe sprawozdanie. 
 
Ad 11) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinfromował, że nie ma opinii Komisji do 
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie  
z realizacji zadań powiatu w zakresie pieczy zastępczej za 2012 rok – załącznik nr 19 do 
protokołu ponieważ jest to materiał informacyjny, a następnie zapytał czy są pytania do 
materiału. 

 
 Pytań nie było. 
 
 Radni przyjęli powyższe informacje. 
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Ad 12) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu spytał czy są pytania do informacji o realizacji przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zadań ze środków PFRON  
w Powiecie Namysłowskim za 2012 rok – załącznik nr 20 do protokołu. 
 

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

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

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że komisja przyjęła 
powyższe informacje. 
 

Radni przyjęli powyższe informacje. 
 
Ad 13) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że wpłynęła interpelacja radnego 
Sławomira Hinborcha, a odpowiedz na nią zostanie udzielona w proceduralnym czasie. 
Następnie odniósł się do pytania jakie zostało do niego skierowane a dotyczyły opłat  jakie 
wpłynęły do Starostwa Powiatowego za tzw. prawa autorskie z filmików kręconych na sesji, 
mówiąc, że rozpozna temat i do dnia 24 kwietnia br. odpowie na pytanie. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę Namysłowskiego o szerszą 
wypowiedz dotyczącą wznowienia naboru do II Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole 
Szkół Rolniczych w Namysłowie. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński odczytał pisma skierowane do Rady 
Rodziców i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie dotyczące 
wznowienia naboru do II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolniczych  
w Namysłowie – załącznik nr 21 i 22 do protokołu. Po odczytaniu pism poprosił Naczelnika 
Wydziału Oświaty i Kultury Joannę Leszczyńską o przedstawienie prezentacji multimedialnej 
dotyczącej przedstawienia argumentów przemawiających za wstrzymaniem naboru do  
II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie. Podczas 
prezentacji Starosta Namysłowski odniósł się m. in. do malejącej ilości uczniów na 
przestrzeni 10 lat, a tym samym do kadry nauczycieli, która utrzymuje się na tym samym 
poziomie.  
 
 Radny Sławomir Hinborch odniósł się do wypowiedzi Starosty Namysłowskiego  
i  powiedział, że ilość nauczycieli być może jest na takim samym poziomie, co kilka lat temu 
lecz zmniejszyła się im liczba nadgodzin. Następnie zapytał co znaczy wstrzymać nabór do  
II LO w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie i z jakiego przepisu prawa wynika, że 
Starosta Namysłowski ten nabór wstrzymuje, ponieważ takie „uśpienie” naboru to jest 
powolna likwidacja szkoły. Następnie radny poruszył temat dotyczący wybory profilu  
w II LO, subwencji oświatowej jak również zdawalności matury, mówiąc, że jest ona bardzo 
ważna, a szkoła przede wszystkim powinna dać możliwość zdobycia wykształcenia 
średniego, a II LO taką możliwość daje.  
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 Starosta Namysłowski powiedział, że uczniowie mają ambicje i chcą zdobyć 
wykształcenie średnie, ale ukończenie II Liceum Ogólnokształcącego nie daje im żadnego 
zawodu i nie przygotuje do matury ani do pójścia na studia, co jest nieuczciwe wobec 
młodych ludzi. Dodał, że jego zdaniem dobry menażer szkoły czy rada pedagogiczna 
powinna się zastanowić, co zrobić by w przyszłości młodzież kończąca technikum mogła 
znaleźć pracę w swoim zawodzie i poprosił aby kadra ucząca w szkołach skupiła się nad tym 
powyższym zagadnieniem. 
 
Ad 14) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że konsekwencją złożenia wniosku  
o odwołanie przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska Andrzeja Zielonkę jest projekt uchwały, który następnie odczytał – załącznik nr 
23 do protokołu i poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała w sprawie odwołania Pana Andrzeja Zielonki z funkcji przewodniczącego 
Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska została podjęta 9 głosami 
„za” i 8 głosami „przeciwnymi” i nadano jej numer XXVII/237/2013 – załącznik nr 24 do 
protokołu. 
 
Ad 15) 
 
 Wicestarosta Namysłowski Andrzej Spór odniósł się do drogi Namysłów – Opole, 
mówiąc, że jest po wielokrotnych rozmowach z zarządcą drogi i na chwilę obecną zostały 
zabezpieczone tylko duże ubytki, natomiast na „łatanie” pozostałych nierówności trzeba 
poczekać na poprawę warunków atmosferycznych. Następnie Wicestarosta zwrócił się do 
radnego Andrzeja Zielonki, mówiąc, że był członkiem Zarządu Powiatu 2,5 roku  
i nierozumnie dlaczego teraz mówi, że zarząd jest niepotrzebny, dodał, że skoro tak uważa to 
stracił kilak lat. 
 
 Radny Andrzej Zielonka powiedział, że sesja jest nagrywana i uważa, że nie obraził 
Zarządu Powiatu.  
 
 Radny Piotr Lechowicz powiedział, że jeszcze nie otrzymał odpowiedzi na pytania 
zadane na poprzedniej sesji, ponieważ jest jeszcze czas, ale wnioskuje do Starosty 
Namysłowskiego o możliwość udostępnienia w gazecie powiatowej miejsca na artykuł tak jak 
to zrobiono dla radnego Krzysztofa Szyndlarewicza. 
 
 Starosta Namysłowski poruszył temat zakupu kamizelek odblaskowych dla 
rowerzystów, mówiąc, że jest to bardzo dobry pomysł i kamizelki zostaną zakupione, tylko 
ważne jest to aby mieszkańcy powiatu, którzy otrzymają te kamizelki chcieli je nosić. 
Powiedział, ze Członek Zarządu Paweł Cholaś i Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich  
i Zarządzania Kryzysowego Halina Dzidowska pracują nad montażem finansowym, ponieważ 
planuje się pozyskać fundusze od zakładów pracy na zakup kamizelek, dodając, że na chwilę 
obecną Browar Namysłów zdeklarował się sfinansować ok. 200 koszulek a inauguracja  
i rozdanie koszulek odbyłoby się pod koniec kwietnia na zjeździe motocyklistów. Następnie 
Starosta odniósł się do zapytania radnego Lechowicza, mówiąc, że miejsce na artykuł  
w gazecie powiatowej jest dla każdego i wie, że odpowiedź jaka poszła do radnego Andrzeja 
Zielonki zawierała propozycję udzielenia wywiadu do gazety, takiego jakiego udzielił radny 
Szyndlarewicz.  
 



 11

 Radny Andrzej Zielonka poinformował radnych, że otrzymał pismo w którym 
zaproponowano mu udzielenie wywiadu do gazety powiatowej, tylko, że pismo nie jest od 
Starosty ani od Zarządu Powiatu tylko od Redaktora Naczelnego, dodając, że pismo to jest 
pismem obrażającym jego i jego rodzinę.  
 
 Radny Piotr Lechowicz powiedział, że radny Zielonka chciał umieścić w gazecie 
sprostowanie odnośnie artykułu na jego temat napisanego przez radnego Szyndlarewicza,  
a jemu chodzi o to by radni mieli możliwość umieszczania w gazecie powiatowej artykułów 
odnoszących się do bieżących wydarzeń w Powiecie. 
 
 Starosta Namysłowski powiedział, że odpowiedź jaką otrzymał radny Andrzej 
Zielonka jest zredagowana przez Redaktora Naczelnego, dodając, że w pełni się z nią 
utożsamia. 
 
Ad 16) 
 
 Radny Andrzej Zielonka powiedział, że na Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Ochrony Środowiska został złożony wniosek dotyczący wyświetlania na posiedzeniach 
komisji i na sesjach Rady Powiatu materiałów, które są tematem obrad danego posiedzenia. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że uczestniczył w Komisji na której został 
złożony wniosek jak również uczestniczył w Zarządzie Powiatu w którym poruszono temat 
powyższego wniosku i taka możliwość będzie od sesji kwietniowej, dodając, że jest to 
zasadny wniosek.  
 

*  *  * 
  

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił odpowiedź na zapytanie radnego Michała 
Ilnickiego dot. kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Starostwie Powiatowym  
w Namysłowie – załącznik nr 25 do protokołu. 

 
*  *  * 

 
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił odpowiedź na zapytanie radnego Michała 

Ilnickiego dot. umorzenia postępowania przez Prokuraturę Rejonową w Kluczborku odnośnie 
Powiatowego Urzędu Pracy – załącznik nr 26 do protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił pismo Zarządu Województwa Opolskiego 
dot. braku całodobowej opieki lekarskiej w Szpitalu w Pokoju – załącznik nr 27 do 
protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił pismo grupy radnych zaadresowane do 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu – załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 

*  *  * 
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Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił pismo grupy radnych dot. usunięcia 
radnego Pawła Cholasia z Klubu Radnych PSL i WO – załącznik nr 29 do protokołu. 

 
*  *  * 

 
Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał radnym o składaniu oświadczeń 

majątkowych do dnia 30 kwietnia 2013 r. 
 

*  *  * 
 
 Radny Andrzej Zielonka poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się 
posiedzenie komisji Sejmiku Województwa Opolskiego, podczas której przewodniczący 
komisji poinformował tylko, że wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego w Namysłowie 
dot. braku całodobowej opieki lekarskiej w szpitalu w Pokoju, dodając, że jest ono do wglądu 
w aktach. Powiedział, że rezolucja, która została poparta przez radnych na poprzedniej sesji 
nic nie wniosła do sprawy, dodając, że na dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego 
będzie głosowana uchwala dotycząca likwidacji filii bibliotek pedagogicznych.  
 
Ad 17) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że kolejna sesja odbędzie się dnia  
24 kwietnia 2013 r. o godz. 1300. 
 
 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXVII 
posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego życząc wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt 
Wielkanocnych. 

 
 
 
XXVII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1430. 
 
 

 
 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu 

     
          Roman Półrolniczak 
 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                        Roman Półrolniczak 
 

 

Protokolant: Monika Duraj………….. 


