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PROTOKÓŁ NR XXVI/2013 
Z XXVI SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 27 LUTEGO 2013 R. 
Z DNIA 06 MARCA 2013 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XXVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1302. 
 
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) wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Wilków 
darowizny nieruchomości położonej w Wilkowie, 

b) zmiany uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Namysłowskiego, 

c) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji  
w Namysłowie w 2013 r., 

d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku. 
7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz oceny 

sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożeń na terenie Powiatu 
Namysłowskiego w roku 2012. 

8. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie  
za rok 2012 

9. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2012 

10. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Geodezji oraz Gospodarowania 
Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2012. 

11. Informacja na temat wspierania sportu i kultury na terenie Powiatu Namysłowskiego. 
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
13. Wnioski i sprawy różne. 
14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
15. Zakończenie sesji. 

 
Ad 1) 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przywitał Starostę 
Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, Wicestarostę Namysłowskiego Andrzeja Spóra, 
Komendanta Powiatowego Policji Arkadiusza Biedę, Dyrektor Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej Dorotę Surmańską, Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego  
w Namysłowie, kierowników jednostek organizacyjnych, Skarbnik Powiatu Namysłowskiego 
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Katarzynę Parzonkę, Mecenasa Helmuta Pykę, Sekretarza Powiatu Andrzeja Goławskiego,  
a także pozostałe osoby przybyłe na sesję. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak 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.  
 
Ad 2) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zaproponował, aby do porządku 
obrad wprowadzić zmianę w treści uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze 
zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku, a także nowy projekt uchwały 
oznaczonej jako 6e w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2013 – 2014 przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie projektu systemowego w ramach 
POKL Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.2. Zaproponował również, aby jako 
punkt 6f wprowadzic do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  
w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 r.  

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poinformował, że na posiedzeniu 
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 
25.02.13 r. Komisji poparła uchwałę Rady Gminy Pokój nr XX/180/2013 z dnia 18 lutego 
2013 r. w sprawie uchwalenia Rezolucji dotyczącej braku całodobowej opieki lekarskiej  
w Szpitalu w Pokoju i zawnioskowała do Rady Powiatu o podjęcie uchwały w tej sprawie.  
W związku z tym, został przedłożony projekt uchwały oznaczony jako 6g w sprawie 
poparcia Rezolucji Gminy Pokój dotyczącej braku całodobowej opieki lekarskiej  
w Szpitalu w Pokoju, który również proponuje wprowadzić do porządku obrad jako p. 6g. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak powiedział, że wpłynęły dwa 

wnioski od grupy radnych o zmiany w porządku obrad. Jeden z wniosków dotyczył 
odwołania przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku, oraz powołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – 
załącznik nr 3 do protokołu. Następnie odczytał treść drugiego wniosku, który dotyczył 
obniżenia wynagrodzenia Starosty Namysłowskiego, informując, że do wniosku został  
dołączony projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Namysłowskiego – 
załącznik nr 4 do protokołu. 

 
Radny Sławomir Hinborch zapytał, czy projekt uchwały dołączony do wniosku  

o którym mowa wyżej zostanie wprowadzony do porządku obrad.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Mecenasa Helmuta Pykę o opinię prawną  

w tej sprawie.  
 
Mecenas odczytał § 23 Statutu Powiatu Namysłowskiego mówiący o tym, że projekt 

uchwały powinien zostać przedłożony Przewodniczącemu Rady, a następnie powinien zostać 
przekazany właściwym komisjom i zarządowi w celu zaopiniowania. 

 
W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi radny Sławomir Hinborch zapytał co  

z projektami uchwał, które nie spełniają wymogów o których mówił Mecenas, a mimo tego są 
zaproponowane do wprowadzenia do porządku obrad. 
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Starosta Namysłowski powiedział, że owe projekty były omawiane na Zarządzie 
Powiatu, który odbył się przed sesją.  

 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że radni większością głosów mogą przegłosować co 

ma być wprowadzone do porządku obrad a co nie, dodając, że opinia mecenasa odbiega od 
prawdy i nie jest zgodna z przepisami. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady o to, aby 
poddał pod głosowanie projekt uchwały przedłożony przez grupę radnych, a jeżeli nie będzie 
to zgodne z prawem to Wydział Prawny Wojewody Opolskiego uchyli tą uchwałę. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że zaistniała sytuacja wiąże się ze 

statutem, który nakazuje, aby projekty uchwał były opiniowane przez zarząd i poszczególne 
komisje.  

 
W związku z powyższym radny Michał Ilnicki poprosił, aby z porządku obrad 

wycofać te uchwały, które nie spełniają statutowego wymogu, gdyż były opiniowane przez 
Zarząd Powiatu ale nie przez Komisje. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę o to, 

jaki skutek będzie miało wycofanie z porządku obrad uchwał budżetowych.  
 
Skarbnik Powiatu Katarzyna Parzonka odpowiedziała, że nie przyniesie to 

negatywnego skutku, z tym że jedną uchwałę należałoby wycofać całkowicie, a drugą przyjąć 
w pierwotnym kształcie.  

 
W nawiązaniu do poprzednich wypowiedzi Andrzej Zielonka zaproponował, aby 

przerwać obrady sesji i w tym czasie zwołać Zarząd Powiatu i komisję finansową w celu 
zaopiniowania uchwał. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10-cio minutową przerwę. 

 
Po przerwie.  Stan radnych 17. 
 

Radny Michał Ilnicki zwrócił się z pytaniem do Starosty Namysłowskiego Juliana 
Kruszyńskiego o to, czy jest skłonny zwołać Zarząd w celu obradowania nad wniesionymi 
projektami uchwał.  
 

Starosta Namysłowski odpowiedział, że w tej chwili nie jest możliwe zwołanie 
Zarządu.  

 
W związku z powyższym radny Michał Ilnicki zawnioskował, aby przerwać obrady 

sesji do przyszłej środy, a w ciągu tygodnia zwołać zarząd powiatu i komisje w celu 
zaopiniowania uchwał.  

 
Wicestarosta Namysłowski zawnioskował, aby wycofać te uchwały, które nie były 

przedmiotem obrad Komisji i Zarządu i obradować, nad tymi, które były zaplanowane  
w porządku obrad sesji. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zamknął dyskusję na powyższy 

temat i poddał złożone wnioski pod głosowanie. 
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Wniosek złożony przez radnego Michała Ilnickiego został poparty 9 głosami „za” oraz 
8 głosami „przeciwnymi”. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że w związku z tym, że wniosek radnego 

Ilnickiego został przegłosowany to nie ma sensu poddawać pod głosowanie wniosku 
złożonego przez Wicestarostę Spóra. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak ogłosił przerwę w XXVI sesji 

Rady Powiatu do dnia 06 marca 2013 r. do godziny 1300. 
 
 
 
 Dnia  06 marca 2013 r. o godz. 1301 Przewodniczący Rady Powiatu wznowił obrady.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że w ciągu ostatniego tygodnia 
obradował zarząd powiatu i komisja finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu,  
a następnie przywitał radnych i osoby przybyłe na sesję. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak na podstawie listy obecności, 
stanowiącej załącznik nr 5 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (stan: 17 radnych). 
Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób 
uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że radny Sławomir Hinborch wnioskował 

o wycofanie wcześniej złożonych wniosków o odwołanie przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku oraz powołania 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i wniosku dot. obniżenia wynagrodzenia Starosty 
Namysłowskiego. Dodał, że wniosek dotyczący zobowiązania Starosty Namysłowskiego do 
zbycia na rzecz Gminy Namysłów akcji NCZ S.A został podtrzymany. Następnie powiedział, 
że został złożony wniosek Starosty Namysłowskiego o odwołanie z funkcji członka Zarządu 
Powiatu Namysłowskiego Pana Andrzeja Zielonkę – załącznik nr 7 do protokołu oraz 
wniosek o wybór członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, które wnioski zostały wycofane. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że zostały wycofane wnioski dotyczące 

odwołania przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku, powołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i wniosek  
dot. obniżenia wynagrodzenia Starosty Namysłowskiego. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zgłosił wniosek o nie wycofywanie z porządku obrad 

wniosku dot. powołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 
 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że opozycja nie wycofuje wniosku o powołanie 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek Starosty 

Namysłowskiego o odwołanie z funkcji członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego Pana 
Andrzeja Zielonkę. 
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Wniosek został przegłosowany 15 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi”. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek Starosty 

Namysłowskiego o wybór członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego. 
 
Wniosek został przegłosowany 15 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi”. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek o powołanie 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 
 
Wniosek został przegłosowany 16 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad wraz z proponowanymi 

zmianami. 
 

Porządek obrad został przyjęty 16 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”  
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. Rozpatrzenie wniosków: 

a) o odwołanie z funkcji  członka Zarządu Powiatu Andrzeja Zielonki, 
b) o wybór nowego członka Zarządu Powiatu, 
c) o wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Wilków 

darowizny nieruchomości położonej w Wilkowie, 
b) zmiany uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

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

c) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji  
w Namysłowie w 2013 r., 

d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku, 
e) wyrażenia zgody na realizację w latach 2013 – 2014 przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Namysłowie projektu systemowego w ramach POKL Priorytet 
VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.2., 

f) zmian w budżecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2013 r., 
g) poparcia Rezolucji Gminy Pokój dotyczącej braku całodobowej opieki lekarskiej  

w Szpitalu w Pokoju. 
8. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz oceny 

sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożeń na terenie Powiatu 
Namysłowskiego w roku 2012. 

9. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie  
za rok 2012 

10. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2012 

11. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Geodezji oraz Gospodarowania 
Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2012. 
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12. Informacja na temat wspierania sportu i kultury na terenie Powiatu Namysłowskiego. 
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
14. Wnioski i sprawy różne. 
15. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
16. Zakończenie sesji. 

 
Ad 3) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXV sesji 
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. 

 
 Protokół z XXV 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 następnie 
zapytał czy są jakieś pytania. 

 
Pytań nie było. 
 
Informacja z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami stanowi załącznik nr 9 

do protokołu. 
 
Ad 5) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że wpłynęła interpelacja od 
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sławomira Gradzik dot. zatrudniania w Starostwie 
Powiatowym dwóch sekretarzy i obsługi prawnej z jakiej korzysta Starostwo Powiatowe, 
którą następnie odczytał – załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Radny Piotr Lechowicz odniósł się do wywiadu jaki ukazał się w gazecie powiatowej 
z radnym Krzysztofem Szyndlarewiczem i przytoczył kilka wypowiedzi z niego. Następnie 
przypomniał o wywiadzie radnego Michała Ilnickiego, który ukazał się również w gazecie 
powiatowej trzy lata temu, na który wpłynęła skarga dot. m. in. wykorzystywanie oficjalnych 
publikatorów samorządu powiatowego do walki politycznej, którą podpisał radny 
Szyndlarewicz: „Za Zarząd Powiatowy Platformy Obywatelskiej Krzysztof Szyndlarewicz” 
 W związku z powyższym zwrócił się do Starosty Namysłowskiego z kilkoma pytaniami: Ile 
kosztuje strona w gazecie samorządowej powiatu namysłowskiego udostępniona pod reklamy 
lub pod zamówiony artykuł wraz z informacją na pierwszej stronie? Kto jest autorem 
artykułu, kto odpowiada za publikację artykułu i kto podjął decyzję o jego publikacji? Czy 
Zarząd Powiatu sprawuje jakikolwiek nadzór nad redakcją gazety? Jeżeli tak to w jakiej 
formie taki nadzór się odbywa? Czy kwestią artykułu w ostatnim czasie zajmował się Zarząd 
Powiatu? 
 
 Radny Andrzej Zielonka zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Rady Powiatu  
o to czy w tym punkcie może odczytać swoje oświadczenie. 
 
 W związku z tym, że Przewodniczący Rady wyraził zgodę, radny Zielonka odczytał 
swoje oświadczenie – załącznik nr 11 do protokołu, dotyczące artykułu w gazecie 
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powiatowej radnego Krzysztofa Szyndlarewicza i zwrócił się z prośbą o wydrukowanie go  
w następnym wydaniu gazety. 
 
 Innych zapytań i interpelacji radnych nie było. 
 
Ad 6a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że głosowanie nad wnioskiem o odwołanie 
Andrzeja Zielonki z funkcji członka zarządu powiatu odbywa się tajnie, a następnie 
przypomniał radnym § 30 Statutu Powiatu Namysłowskiego dotyczący przeprowadzenia 
głosowania tajnego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych o zgłaszanie propozycji 
kandydatów do komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego nad 
wnioskiem o odwołanie Andrzeja Zielonki z funkcji członka zarządu powiatu. 
 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zaproponował osobę radnego Cezarego Zając na 
członka komisji skrutacyjnej. C. Zając wyraził zgodę. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz zaproponował osobę radnego Andrzeja Spóra na 

członka komisji skrutacyjnej. A. Spór wyraził zgodę. 
 

Radny Krzysztof Szyndlarewicz zaproponował osobę radnego Tadeusza Bezwerchnego 
na członka komisji skrutacyjnej. T. Bezwerchny wyraził zgodę. 

 
W związku z tym, że innych propozycji nie było, Przewodniczący Rady Powiatu 

zamknął listę zgłaszanych kandydatów do komisji skrutacyjnej w liczbie 3 członków  
i poddał skład Komisji pod głosowanie. 

 
Radni jednogłośnie przegłosowali listę członków komisji skrutacyjnej. 

 
Randy Andrzej Spór zaproponował radnego Tadeusz Bezwerchnego na 

przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Radny T. Bezwerchny wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 15 minut przerwy podczas której komisja 

skrutacyjna przygotuje karty do głosowania. 
 
Po przerwie. Stan radnych 17. 

 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Tadeusz Bezwerchny Powiedział, że Komisja 

przygotowała 17 kart do głosowania, które są opieczętowane pieczęcią Rady Powiatu. 
Następnie komisja przeprowadziła głosowanie tajne nad wnioskiem o odwołanie Andrzeja 
Zielonki z funkcji członka zarządu powiatu, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 

 
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minutową 

przerwę w celu przeliczenia głosów. 
 
Po przerwie. Stan radnych 17. 
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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 Andrzeja Zielonki  
z funkcji członka Zarządu Powiatu i stosunkiem głosów 9 „za” i 8 „przeciwnych” wniosek 
uzyskał wymaganą ilość głosów. Protokół i karty do głosowania z przeprowadzonego 
głosowania tajnego stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że wynik głosowania jest jednoznaczny  

z przyjęciem uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu, którą następnie 
odczytał. Uchwale tej nadano numer XXVI/222/2013 – załącznik nr 13 do protokołu.  
 
Ad 6b) 
 
 Starosta Namysłowski zgłosił kandydaturę radnego Pawła Cholasia na członka 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego. 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik złożył  wniosek o ty, aby przy 
dalszych głosowaniach pozostał ten sam skład komisji skrutacyjnej. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy wniosek pod głosowanie. 
 
 Wniosek został poparty przez radnych jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 7 minut przerwy podczas której komisja 
skrutacyjna przygotuje karty do głosowania nad wnioskiem o wybór nowego członka zarządu 
powiatu. 
 

Po przerwie. Stan radnych 17. 
 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Tadeusz Bezwerchny Powiedział, że Komisja 
przygotowała 17 kart do głosowania, które są opieczętowane pieczęcią Rady Powiatu. 
Następnie Komisja przeprowadziła głosowanie tajne nad wnioskiem o powołanie członka  
zarządu powiatu Pawła Cholasia, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 

 
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minutową 

przerwę w celu przeliczenia głosów. 
 
Po przerwie. Stan radnych 17. 

 
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 powołanie członka zarządu 
powiatu Pawła Cholasia i stosunkiem głosów 9 „za” i 8 „przeciwnych” wniosek uzyskał 
wymaganą ilość głosów. Protokół i karty do głosowania z przeprowadzonego głosowania 
tajnego stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że wynik głosowania jest jednoznaczny  
z przyjęciem uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu, którą następnie 
odczytał. Uchwale tej nadano numer XXVI/223/2013 – załącznik nr 15 do protokołu.  
 
Ad 6c) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że komisja skrutacyjna pozostaje ta 
sama, a następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Namysłowskiego. 
 

Radny Cezary Zając zaproponował osobę radnego Krzysztofa Szyndlarewicza. 
K. Szyndlarewicz wyraził zgodę. 

 
W związku z tym, że innych kandydatur nie było, Przewodniczący Rady Powiatu 

ogłosił 7 minut przerwy podczas której komisja skrutacyjna przygotuje karty do głosowania 
nad wnioskiem o wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego. 
 

Po przerwie. Stan radnych 17. 
 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Tadeusz Bezwerchny powiedział, że wybór 
wiceprzewodniczącego rady powiatu odbywa się bezwzględną większością głosów i na karcie 
do głosowania została dodana kratka „wstrzymujący”. Następnie komisja przeprowadziła 
głosowanie tajne nad wnioskiem o powołanie członka zarządu powiatu Pawła Cholasia, 
wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 

 
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 4 minutową 

przerwę w celu przeliczenia głosów. 
 
Po przerwie. Stan radnych 17. 

 
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 wybór wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Namysłowskiego i stosunkiem głosów 9 „za”, 8 „przeciwnych” wniosek 
uzyskał wymaganą ilość głosów. Protokół i karty do głosowania z przeprowadzonego 
głosowania tajnego stanowią załącznik nr 16 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że wynik głosowania jest jednoznaczny  

z przyjęciem uchwały w sprawie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego, 
którą następnie odczytał. Uchwale tej nadano numer XXVI/224/2013 – załącznik nr 17 do 
protokołu.  
 
Ad 7a) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju 
Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinie odnośnie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Wilków darowizny 
nieruchomości położonej w Wilkowie – załącznik nr 18 do protokołu. 
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 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 wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na 
rzecz Gminy Wilków darowizny nieruchomości położonej w Wilkowie została podjęta 
jednogłośnie bandano jej numer XXVI/225/2013 – załącznik nr 19 do protokołu. 

 
Ad 7b) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju 
Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinie 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 20 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 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 jednogłośnie i nadano jej 
numer XXVI/226/2013 – załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Ad 7c) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinie odnośnie projektu uchwały w sprawie 
przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie  
w 2013 r. – załącznik nr 22 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 przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej 
Policji w Namysłowie w 2013 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXVI/227/2013 – załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 Radny Andrzej Zielonka zapytał, czy przedstawiony projekt uchwały w terminie 
krótszym niż siedem dni nie jest niezgodny z prawem. 
 
 Mecenas Helmut Pyka powiedział, że porządek obrad został przyjęty, więc nie widzi 
żadnych przeszkód. 
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Ad 7d) 
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 24 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 XXVI/228/2013 – 
załącznik nr 25 do protokołu. 

 
Ad 7e) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że jest to nowy projekt uchwały,  
a następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 
Powiatu o opinie odnośnie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację  
w latach 2013 – 2014 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 
projektu systemowego w ramach POKL Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.2. 
– załącznik nr 26 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 wyrażenia zgody na realizację w latach 2013 – 2014 przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie projektu systemowego w ramach 
POKL Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.2. została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer XXVI/229/2013 – załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Ad 7f) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że projekt uchwały w sprawie zmian  
w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 r. był omawiany na Komisji,  
a następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 
Powiatu. Powyższy projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 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 r.  została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXVI/230/2013 – załącznik nr 
29 do protokołu. 
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Ad 7g) 
  

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że projekt uchwały w sprawie poparcia 
Rezolucji Gminy Pokój dotyczącej braku całodobowej opieki lekarskiej w Szpitalu  
w Pokoju była tematem obrad Komisji w miesiącu lutym, a następnie poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku o opinię. Powyższy projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, ze opinia komisji jest 
pozytywna. 

 
Uchwała w sprawie poparcia Rezolucji Gminy Pokój dotyczącej braku całodobowej 

opieki lekarskiej w Szpitalu w Pokoju została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXVI/231/2013 – załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Ad 8) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy spytania do sprawozdanie z działalności 
Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz oceny sytuacji kryminalno – 
porządkowej i stanu zagrożeń na terenie Powiatu Namysłowskiego w roku 2012 – 
załącznik nr 32 do protokołu.  
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku o opinie. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że opinia komisji jest 
pozytywna. 
 
 Radni przyjęli powyższe sprawozdanie. 
Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy spytania do sprawozdanie z działalności 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie za rok 2012 – załącznik nr 33 do 
protokołu. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku o opinie. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że opinia komisji jest 
pozytywna. 
 
 Radni przyjęli powyższe sprawozdanie. 
 
Ad 10) 
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Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do sprawozdanie  
z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
w Namysłowie w roku 2012 – załącznik nr 34 do protokołu.  
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku i Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o opinie. 
 

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

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

Radni przyjęli powyższe sprawozdanie. 
 
Ad 11) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do sprawozdanie z wykonania 
zadań z zakresu Geodezji oraz Gospodarowania Powiatowym Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym w roku 2012 – załącznik nr 35 do protokołu. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
i Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
o opinie. 
 

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. 
 

Radni przyjęli powyższe sprawozdanie. 
 
Ad 12) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do informacji na temat 
wspierania sportu i kultury na terenie Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 36 do 
protokołu. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku o opinie. 
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 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że opinia komisji jest 
pozytywna. 
 
 Radni przyjęli powyższą informację. 
 
Ad 13) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że w dniu dzisiejszym zostało zadane 
zapytanie przez radnego Piotra Lechowicza jak również została złożona interpelacja radnego 
Sławomira Gradzika. Następnie zwrócił się do Starosty Namysłowskiego z zapytaniem o to 
kiedy zostaną udzielone odpowiedzi na powyższe pytanie i interpelację. 
 
 Starosta Namysłowski powiedział, że odpowiedzi udzieli na piśmie w terminie 
zgodnym z przepisami prawa. 
 
Ad 14) 
 
 Radny Andrzej Zielonka powiedział, że chciałby na piśmie otrzymać odpowiedź na 
zadane pytanie w jego oświadczeniu jakie zostało odczytane na początku sesji, a dotyczyło 
zamieszczenia jego oświadczenia związanego z artykułem radnego Krzysztofa 
Szyndlarewicza w następnym numerze gazety. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że wpłynął wniosek grupy radnych  
o zobowiązanie Starosty Namysłowskiego do zbycia na rzecz Gminy Namysłów pakietu 
udziałów w ilości pozwalającej Gminie Namysłów objęcia większościowego pakietu akcji 
NCZ S.A. – załącznik nr 37 do protokołu. 
 
 Radca Prawny Helmut Pyka przytoczył z ustawy o samorządzie powiatowym zadania 
jakie należą do Rady Powiatu, następnie powiedział, że wniosek powinien zostać skierowany 
do Zarządu Powiatu i dopiero później trafić w postaci uchwały pod obrady sesji Rady 
Powiatu. Dodał, że wniosek ten nie zawiera informacji o wartości po jakiej udziały NCZ 
miałyby zostać sprzedane, a takie informacje powinny zostać w nim zawarte.  
 
 Wicestarosta Andrzej Spór zwrócił uwagę, że zbycie akcji o których mowa we 
wniosku należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu i w związku z tym, nie można  
w żaden sposób zobowiązać do tego Starosty Namysłowskiego. 
 
 Radca Prawny Helmut Pyka powtórzył, że wniosek powinien trafić na Zarząd 
Powiatu, później w formie uchwały powinien trafić na komisje i dopiero do Rady Powiatu, 
ponieważ to Rada posiada kompetencje dotyczące zbywania i nabywania akcji. Dodał, że we 
wniosku należało by rozważyć określenie zasad i wartości sprzedaży akcji NCZ 
 
 Starosta Namysłowski powiedział, że dyskusje na temat sprzedaży akcji NCZ były już 
wielokrotnie podejmowane i złożył wniosek formalny o wycofanie wniosku grupy radnych  
o zobowiązanie Starosty Namysłowskiego do zbycia na rzecz Gminy Namysłów pakietu 
udziałów w ilości pozwalającej Gminie Namysłów objęcia większościowego pakietu akcji 
NCZ S.A 
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Radny Michał Ilnicki powiedział, że wniosek został złożony w dniu 06 marca br. i do dnia 
dzisiejszego był czas, aby przedstawić go Zarządowi Powiatu. 

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że wniosek jest przygotowany nie 

prawidłowo z przyczyn formalno - prawnych i powinien zostać zwrócony do adresata  
o uzupełnienie. 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał przebieg poprzedniej sesji i jej 

przerwanie w punkcie dotyczącym porządku obrad, dlatego też i ten wniosek nie został 
przekazany do Zarządu Powiatu, a następnie zaproponował jego uzupełnienie i ponowne 
rozpatrzenie. 

 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że wniosek dotyczy poważnej sprawy, ale skoro 

losy szpitala nie interesują części radnych to nie ma potrzeby się nim zajmować. 
 
 Starosta Namysłowski powiedział, że losy szpitala jak i stan zabezpieczenia 

zdrowotnego mieszkańców nie są obojętne powiatowi. Dodał, że na sali jest zastępca Prezesa 
NCZ, który może się odnieść do sytuacji finansowej szpitala i z tego co mu wiadomo nie jest 
ona najgorsza.  

  
 Z-ca Prezesa NCZ Kamil Dybizbański powiedział, ze sytuacja finansowa szpitala jest 

dobra, a szpital nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych i posiada pełną płynność 
finansową.  

 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że wniosek został złożony 27 lutego br. i do tej pory 

nie został przeanalizowany przez Zarząd Powiatu, dodając, że Burmistrz Namysłowa jasno  
i wyraźnie się określił się co do przejęcia akcji NCZ i jego finansowania. Dodał, że Starosta 
nie chce się porozumieć w powyższej kwestii z Burmistrzem Namysłowa, ponieważ kryje 
człowieka, który wyprowadzał pieniądze ze szpitala.   

 
Radny Andrzej Zielonka powiedział, że powstała dziwna sytuacja, a nawet 

niedopuszczalna aby Zarząd Powiatu procedował nad uchwałami ważnymi i mniej ważnymi, 
ponieważ uważa, że wszystkie uchwały są ważne.  

 
Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że mowa jest o wniosku a nie o uchwale,  

a ponadto przypomniał, że wniosek z punktu widzenia prawnego został złożony wadliwie  
i powinien zostać oddalony. 

 
 Starosta Namysłowski ponowił swój wniosek formalny o wycofanie wniosku grupy 
radnych o zobowiązanie Starosty Namysłowskiego do zbycia na rzecz Gminy Namysłów 
pakietu udziałów w ilości pozwalającej Gminie Namysłów objęcia większościowego pakietu 
akcji NCZ S.A. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił, aby wniosek nad którym trwa dyskusja został 
uzupełniony o fakty o których wcześniej mówił radca prawny Helmut Pyka, a następnie 
poddał pod głosowanie wniosek Starosty Namysłowskiego o wycofanie wniosku grupy 
radnych opozycyjnych.  

 
 Wniosek został przegłosowany 9 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym”  

i 7 głosami „przeciwnymi”. 
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Ad 15) 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych ze sprawozdaniem z wysokości 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – załącznik nr 38 do protokołu. 

 
*  *  * 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z informacją Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
określonego w uchwale budżetowej – załącznik nr 39 do protokołu. 

 
*  *  * 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z informacją Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty 
długu – załącznik nr 40 do protokołu. 
 

*  *  * 
Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że zbliża się czas składania oświadczeń 

majątkowych, ostateczny termin upływa 30 kwietnia br.. Dodał, że druki zostaną wysłane 
drogą elektroniczną, natomiast wersja papierowa jest do pobrania w Biurze Rady. 

 
*  *  * 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z pismem radnego Michała 
Ilnickiego dot. kontroli w 2010 r. dokonanej przez Centralne Buro Antykorupcyjne – 
załącznik nr 41 do protokołu. 

 
*  *  * 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z pismem radnego Michała 
Ilnickiego dot. umorzenia postępowania przez Prokuraturę Rejonową w Kluczborku  
w sprawie powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie – załącznik nr 42 do protokołu. 
 

*  *  * 
Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z pismem od Rady Rodziców 

Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie odnośnie wznowienia rekrutacji do II Liceum 
ogólnokształcącego przy ZSR. Dodał, że pismo zostało skierowane do Starosty 
Namysłowskiego –  organu prowadzącego – załącznik nr 43 do protokołu. 

*  *  * 
Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z pismem od Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie odnośnie wznowienia rekrutacji do II Liceum 
ogólnokształcącego przy ZSR. Dodał, że pismo zostało skierowane do Starosty 
Namysłowskiego organu prowadzącego – załącznik nr 44 do protokołu. 

 
*  *  * 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych ze sprawozdaniem Komisji 
Rewizyjnej z przeprowadzonej w dniu 20 lutego br. kontroli niektórych zadań Wydziału 
Promocji i Rozwoju w zakresie działalności promocyjnej powiatu i starostwa w roku 2012. 
Dodał, że w wyniku czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna nie stwierdziła 
nieprawidłowości – załącznik nr 45 do protokołu. 
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*  *  * 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że zbliża się czas składania oświadczeń 
majątkowych, ostateczny termin upływa 30 kwietnia br.. Dodał, że druki zostaną wysłane 
drogą elektroniczną, natomiast wersja papierowa jest do pobrania w Biurze Rady. 

 
*  *  * 

 
Radny Andrzej Zielonka zapytał czy radni otrzymają odpowiedzi na swoje pytania na 

piśmie.  
 

Starosta Namysłowski powiedział, że radni otrzymają odpowiedzi na piśmie. 
 
 

*  *  * 
  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych, że kolejna sesja Rady Powiatu 
Namysłowskiego odbędzie się dnia 26 marca 2013 r. o godz. 1300. 
 
 
Ad 16) 
  

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

 
 
 
XXVI sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1521. 
 
 
 
 

 
   Przewodniczący Rady Powiatu 

     
          Roman Półrolniczak 
 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                        Roman Półrolniczak 
 
 

 

Protokolant: Monika Duraj………….. 

 
 


