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PROTOKÓŁ NR XXII/2012 
Z XXII SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2012 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XXII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1301. 
 
 
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) zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację w 2012 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

b) zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie, 
c) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego na rok 2013. 
d) zmiany Uchwały Nr XVI/110/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego  

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

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

f) zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz 
wydatków nimi finansowanych w 2012 r.. 

7. Informacja z działalności Wydziału Dróg za III kwartały 2012 r. Stan dróg 
powiatowych i obiektów inżynieryjnych na terenie Powiatu Namysłowskiego. 
Przygotowanie Wydziału Dróg do sezonu zimowego. 

8. Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 
2012/2013 oaz wyników naboru do szkół. 

9. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III kwartały 2012 r. i informacja 
bieżąca. 

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

 
 
Ad 1) 
 

Otwarcia XXII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Roman Półrolniczak.  
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            Przewodniczący Rady Powiatu przywitał radnych Powiatu Namysłowskiego, 
Starostę– Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego – Andrzeja Spóra oraz 
pozostałe osoby przybyłe na sesję.  

Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik  
nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (stan:17 radnych). Lista obecności 
kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób uczestniczących  
w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich zmarłych z terenu Powiatu 
Namysłowskiego, a Przewodniczący Rady Powiatu zaapelował, aby ze względu na jutrzejsze 
święto Wszystkich Świętych pytania i wypowiedzi radnych były krótkie i zwięzłe w celu 
szybkiego przebiegu sesji. 
 
Ad 2) 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić 
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 21 sierpnia 2012 r. dot. nieprawidłowości 
wpisów w dokumentacji geodezyjnej, nieruchomości mieszkaniowej położonej w Wilkowie, 
oznaczonej jako punkt 6g.  
 

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

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) zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację w 2012 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

b) zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie, 
c) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego na rok 2013. 
d) zmiany Uchwały Nr XVI/110/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego  

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

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

f) zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz 
wydatków nimi finansowanych w 2012 r., 

g) sprawie rozpatrzenia skargi z 21 sierpnia 2012 r. dot. nieprawidłowości 
wpisów w dokumentacji geodezyjnej, nieruchomości mieszkaniowej położonej 
w Wilkowie. 

7. Informacja z działalności Wydziału Dróg za III kwartały 2012 r. Stan dróg 
powiatowych i obiektów inżynieryjnych na terenie Powiatu Namysłowskiego. 
Przygotowanie Wydziału Dróg do sezonu zimowego. 
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8. Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 
2012/2013 oaz wyników naboru do szkół. 

9. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III kwartały 2012 r. i informacja 
bieżąca. 

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

 
Ad 3) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXI sesji 
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 września 2012 r. 

 
            Protokół z XXI 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) 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak udzielił głosu radnemu 
Andrzejowi Zielonce, który zadał pytanie odnośnie Prokuratury w Namysłowie. Zapytał 
komu i jak wysoki płaci czynsz oraz czy jest możliwość zmniejszenia go o 50%. Dodał, że 
pytanie dotyczy dużej marginalizacji Powiatu oraz likwidowania wielu instytucji z naszego 
terenu, począwszy od Sądu a skończywszy na Prokuraturze.  
            Następnie Radny Michał Ilnicki, powiedział, że opozycja ma przygotowanych wiele 
pytań oraz tematów do poruszenia ale ze względu na apel Przewodniczącego Rady, 
postanawia przełożyć je na następną sesję Rady Powiatu.  
 
Ad 6a) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu – Roman Półrolniczak poprosił o opinie 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku oraz Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 
Powiatu dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady 
Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań  
i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2012 r. dla Powiatu 
Namysłowskiego –załącznik nr 4 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
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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 zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację w 2012 r. dla Powiatu Namysłowskiego została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XXII/191/2012 – załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad 6b) 
 
           Przewodniczący Rady Powiatu – Roman Półrolniczak poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku dot. projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady 
Zatrudnienia w Namysłowie– załącznik nr 6 do protokołu., dodając że na Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Starosta 
Namysłowski Julian Kruszyński zgłosił kandydaturę Wicestarosty Andrzeja Spóra.  

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia  

w Namysłowie została podjęta 10 głosami „za” i 7 głosami „przeciwnymi” i nadano jej 
numer XXII/192/2012 – załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad 6c) 
 
           Przewodniczący Rady Powiatu – Roman Półrolniczak Powiatu poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013 – załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
   
Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013 została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XXII/193/2012 – załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad 6d) 
 
           Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poprosił o opinię Przewodniczącego 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu dot. projektu uchwały  
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 – załącznik nr 10 do protokołu. 
 

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 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 XXII/194/2012 – załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad 6e) 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu – Roman Półrolniczak poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu dot. 
projektu uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2012 roku– załącznik nr 12 do protokołu. 
 

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 XXII/195/2012 – 
załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad 6f) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu – Roman Półrolniczak poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu dot. 
projektu uchwały w sprawie zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku– załącznik nr 14 do 
protokołu. 
 

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 planu dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku została podjęta jednogłośnie 
i nadano jej numer XXII/196/2012 – załącznik nr 15 do protokołu. 
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Ad 6g) 
 
            Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak powiedział, że nie będzie opinii komisji 
do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 21 sierpnia 2012 r. dot. 
nieprawidłowości wpisów w dokumentacji geodezyjnej nieruchomości mieszkaniowej 
położonej w Wilkowie. – załącznik nr 16 do protokołu, gdyż uchwałę przygotowała 
Komisja Rewizyjna. 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z 21 sierpnia 2012 r. dot. 
nieprawidłowości wpisów w dokumentacji geodezyjnej nieruchomości mieszkaniowej 
położonej w Wilkowie. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXII/197/2012 – 
załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad 7) 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu – Roman Półrolniczak  zapytał czy są pytania do 
informacji z działalności Wydziału Dróg za III kwartały 2012 r., o stanie dróg 
powiatowych i obiektów inżynieryjnych na terenie Powiatu Namysłowskiego, oraz  
o przygotowaniu Wydziału Dróg do sezonu zimowego – załącznik nr 18 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię 
Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, oraz 
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Andrzej Zielonka powiedział, że Komisja pozytywnie przyjęła powyższą informację. 
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Andrzej Szrom powiedział, że Komisja pozytywnie przyjęła powyższą informację. 
 
            Informacja z działalności Wydziału Dróg za III kwartały 2012 r. o stanie dróg 
powiatowych i obiektów inżynieryjnych na terenie Powiatu Namysłowskiego, a także  
o  przygotowaniu Wydziału Dróg do sezonu zimowego została przyjęta przez Radę 
Powiatu. 
 
Ad 8) 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu – Roman Półrolniczak  zapytał czy są pytania do 
informacji na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 
oaz wyników naboru do szkół - załącznik nr 19 do protokołu. 
 
            Z powodu braku pytań 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 Komisja dużo czasu 
poświęciła na analizę powyższej informacji, dyskutując na ten temat i wyciągając przy tym 
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wnioski na przyszłość. Dodał, że Komisja nie poddała głosowaniu tej informacji, jednak  
z przebiegu Komisji można by wywnioskować, że zaopiniowała ją pozytywnie.  
 
            Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 
2012/2013 oaz wyników naboru do szkół została przyjęta przez Radę Powiatu. 
   
Ad 9) 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do informacji 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III kwartały 2012 r. - załącznik nr 20 do 
protokołu. 
 
            W nawiązaniu do tej informacji, Radny Michał Ilnicki zwrócił się do Prezesa 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia Piotra Rogalskiego o przedstawienie jak wiele usług  
w szpitalu jest wykonywanych dla osób nie z naszego terenu. Poprosił także o rachunek 
zysków i strat z wyjątkiem banków ubezpieczycieli, dodając że niepokoi go różnica pomiędzy 
pozostałymi przychodami operacyjnymi w 2011 roku, a pozostałymi kosztami operacyjnymi 
w 2012 roku, gdzie były one dużo większe. Radny powiedział, że chciałby otrzymać 
odpowiedź na piśmie, przed lub na następnej sesji. 
 
            Następnie Radny Paweł Cholaś zadał pytanie odnośnie skreślenia z ewidencji 
analizatora oraz sprzedania go LAB MED-owi za cenę złomu. Powiedział, że chciałby 
wiedzieć co to jest za sprzęt, czy już się w całości zamortyzował i czy w przyszłości nie byłby 
potrzebny nowemu prezesowi do działalności. Radny poprosił Prezesa o odpowiedź na 
piśmie.  
 
            Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak 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 Komisja analizowała 
powyższą informację jednak nie podjęła żadnej opinii tylko się z nią zapoznała, gdyż od 
opiniowania spółek prawa handlowego jest rada nadzorcza.  
 
           Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III kwartały 2012 r. została 
przyjęta przez Radę Powiatu. 
 
Ad 10) 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu odczytał odpowiedź na pytanie zadane na ostatniej 
sesji przez Radnego Andrzeja Zielonkę dotyczące zagospodarowania obiektu byłego Ośrodka 
Zdrowia przez Śląską Prowincję Zakonu OO. Bonifratrów we Wrocławiu, z którego to 
wynika, że obecny właściciel - Śląska Prowincja Zakonu OO. Bonifratrów we Wrocławiu, 
chciałaby, aby właścicielem obiektu ponownie stał się Powiat Namysłowski – załącznik 
nr 21 do protokołu. 
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Ad 11)  
 
            Starosta Julian Kruszyński przedstawił informację o Dniu Dawcy Szpiku w Powiecie 
Namysłowskim, który odbył się 21 października w Namysłowskim Ośrodku Kultury. 
Podziękował wszystkim wolontariuszom i organizatorom, a szczególnie inicjatorce 
wydarzenia Annie Pacyniak. Starosta Namysłowski powiedział, ze dzięki zaangażowaniu 
pracowników i sponsorów pozyskano 465 potencjalnych dawców szpiku, a także wyraził 
nadzieję na to, że nie była to jednorazowa akcja. 
 

 Pan J. S., siedzący na widowni, zwrócił się z prośbą o udzielenie mu głosu  
i poświęcenie dwunastu minut. Przewodniczący Rady, podtrzymując swoją prośbę dotyczącą 
tego żeby wypowiedzi były krótkie i zwięzłe w celu szybkiego przebiegu sesji zwrócił się do 
Pana S. prosząc, aby tylko nakreślił swój temat, a następnie zaprosił go na następną sesję  
w celu rozwinięcia tematu.  
 
            Pan S. powiedział, że jest bardzo zaskoczony odpowiedzią Przewodniczącego Rady, 
po czym opuścił obrady. 
 
            Radny Krzysztof Szyndlarewicz nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Rady 
Powiatu powiedział, że Przewodniczący zwrócił się grzecznie do Pana S., nie odbierając mu 
prawa głosu. Dodał także iż chciałby żeby powyższa wypowiedź była tak zapamiętana w celu 
uniknięcia w przyszłości negatywnych komentarzy. 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, 
Inwestycji i Mienia Powiatu o odpowiedź na prośbę Radnego Andrzeja Zielonki odnośnie 
Prokuratury.  
 
            Pani Maria Adamczyk  powiedziała, że instytucja ma umowę użyczenia, więc nie 
płaci czynszu.  
 
Ad 12) 
 
            Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że na  Komisji Edukacji, Kultury, 
Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku temat prokuratury był poruszany  
i padła odpowiedź na pytanie odnośnie czynszu, dlatego dziwi się, że Radny Andrzej 
Zielonka, który był obecny na posiedzeniu Komisji, zadał to pytanie po raz kolejny. 
 
            Radny Andrzej Zielonka powiedział, że być może nie usłyszał odpowiedzi na 
posiedzeniu Komisji Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku, dlatego poruszył ten temat raz jeszcze.  
 
            Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zaprosił radnych do udziału  
w spotkaniu dot. Konsultacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, 
które odbędzie się 9 listopada 2012 r. o godz. 1100 w budynku Domu Weselnego 
MAGNOLIA przy ul. Mickiewicza w Namysłowie.  
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*  *  * 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przedstawił sprawozdanie   
z wyników kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Namysłowie w dniu 20 
września 2012 r. odnośnie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 r. stwierdzając że 
Komisja po dokonaniu kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości – załącznik nr 22 do 
protokołu. 
 

*  *  * 
 

         Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przedstawił informację  
z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu – 
dokonaną przez Starostę Namysłowskiego – załącznik nr 23 do protokołu.  
 

*  *  * 
 
         Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przedstawił informację  
z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatu – 
dokonaną przez Przewodniczącego Rady Powiatu – załącznik nr 24 do protokołu.  
 

*  *  * 
 
         Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przedstawił informację  
z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez sekretarza powiatu, 
skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających 
decyzje administracyjne w imieniu starosty – dokonaną przez Starostę Namysłowskiego – 
załącznik nr 25 do protokołu.  
 

*  *  * 
 
         Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przedstawił informację  
z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu, 
radnych powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty – 
dokonaną przez Urząd Skarbowy w Namysłowie – załącznik nr 26 do protokołu.   
 

*  *  * 
 
         Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przedstawił informację  
z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Starostę 
Namysłowskiego i Przewodniczącego Rady – dokonaną przez Wojewodę Opolskiego – 
załącznik nr 27 do protokołu.   
 

*  *  * 
 

         Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak odczytał list Pani A. Ł. - pacjentki  
z Oleśnicy, która przebywała w namysłowskim szpitalu, wyrażający podziw i wdzięczność za 
opiekę dla pracowników NCZ S.A. – załącznik nr 28 do protokołu.   
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*  *  * 
 
         Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przekazał podziękowania od 
Radnych, Przewodniczącego Rady w Wilkowie i Wójta Gminy Wilków za dobrą współpracę  
z Wydziałem Dróg i Naczelnikiem tego wydziału Krzysztofem Holinejem, a także za 
zaproszenie na otwarcie oddziału pediatrycznego w Namysłowskim Szpitalu. 
 
Ad 13)  
 
         Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXII posiedzenie 
Rady Powiatu Namysłowskiego, informując że kolejna sesja odbędzie się w ostatnią środę 
listopada. 
 
 
 
         XXII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1336 

 

 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 
     

          Roman Półrolniczak 
 
 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                        Roman Półrolniczak 
 
 
 
 
Protokolant: Monika Duraj………….. 

 


