
 1

PROTOKÓŁ NR XXXI/2013 
Z XXXI SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2013 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady XXXI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1307. 
 
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) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej 
na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2012 rok, 
c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku, 
d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku, 
e) rozpatrzenia skargi z dnia 26 maja 2013 r. na działalność kierownika jednostki 

organizacyjnej powiatu tj. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Promyk”  
w Kamiennej. 

7. Informacja nt. realizacji budżetu w I półroczu 2013 r. oraz informacja o kształtowaniu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

8. Ocena sytuacji kryminalno – porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego w I 
półroczu 2013 r. 

9. Informacja na temat wyników maturalnych i egzaminów zawodowych w roku 2013. 
10. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I półrocze 2013 r.  
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i sprawy różne. 
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
14. Zakończenie sesji. 

 
Ad 1) 
 

Otwarcia XXXI 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 oraz wszystkie pozostałe osoby uczestniczące w sesji, a także Prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych pułkownika Stefana Szelkę. 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak na podstawie listy obecności, 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych: 17 
radnych). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych 
osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
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Ad 2) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że nastąpiła zmiana w treści projektów 
uchwał dotyczących: 

− zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku, oznaczony 
jako 6c, 

− zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku, 
oznaczony jako 6d. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował także, aby to porządku wprowadzić dwa 

nowe projekty uchwał dotyczące: 
− zmiany uchwały Nr XXX/258/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 

czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, oznaczony 
jako p. 6f, 

− udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerczów, oznaczony jako p. 6g. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu dodał również, że radni otrzymali nową, 
uwzględniającą poprawki matur, informację na temat wyników matur i egzaminów 
zawodowych w roku 2013. Poinformował także, że materiał był omawiany na Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 23 
września br. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad wraz z proponowanymi 

zmianami, 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) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej 
na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2012 rok, 
c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku, 
d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku, 
e) rozpatrzenia skargi z dnia 26 maja 2013 r. na działalność kierownika jednostki 

organizacyjnej powiatu tj. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Promyk”  
w Kamiennej, 

f) zmiany uchwały Nr XXX/258/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
19 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerczów. 
7. Informacja nt. realizacji budżetu w I półroczu 2013 r. oraz informacja o kształtowaniu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
8. Ocena sytuacji kryminalno – porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego w I 

półroczu 2013 r. 
9. Informacja na temat wyników maturalnych i egzaminów zawodowych w roku 2013. 
10. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I półrocze 2013 r.  
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11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Wnioski i sprawy różne. 
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
14. Zakończenie sesji. 

 
Starosta Namysłowski Julian Kruszyński wręczył pułkownikowi Stefanowi Szelce 

pamiątkowy medal i dyplom uznania oraz podziękował mu za dotychczasową, aktywną 
działalność społeczną na rzecz ludzi. 

 
Pułkownik Szelka podziękował w imieniu całej swojej organizacji i powiedział, że jest 

to wyróżnienie dla wszystkich kombatantów. Następnie omówił zagadnienia dotyczące 
wybuchu II Wojny Światowej, stosunku sił podczas Wojny oraz przebiegu Wojny. 
 
Ad 3)  
 

 Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu  
z XXX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 czerwca br. 
 

Protokół z XXX sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 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 3 

do protokołu. 
 
Ad 5) 
 
 Interpelacji i zapytań radnych nie było. 
 
Ad 6a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do 
projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej – 
załącznik nr 4 do protokołu. W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady 
Powiatu poprosił o opinię  Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Powiatu. 
 

 Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. 
 
 Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej została 
podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXI/262/2013 – załącznik nr 5 do protokołu. 
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Ad 6b) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Namysłowskiego 
za 2012 rok – załącznik nr 6 do protokołu. W związku z tym, że pytań nie było 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię  Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 

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

Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 
Namysłowskiego za 2012 rok została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XXXI/263/2013 – załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad 6c) 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do 
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  
w 2013 roku – załącznik nr 8 do protokołu. W związku z tym, że pytań nie było 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię  Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 

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

Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  
w 2013 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXI/264/2013 – załącznik 
nr 9 do protokołu. 
 
Ad 6d) 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do 
projektu uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2013 roku – załącznik nr 10 do protokołu. W związku z tym, że pytań nie 
było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię  Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 

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

Uchwała w sprawie budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2013 roku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXI/265/2013 – 
załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad 6e) 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 maja 2013 r. na działalność 
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu tj. Dyr ektora Domu Pomocy Społecznej 
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„Promyk” w Kamiennej – zał ącznik nr 12 do protokołu. W związku z tym, że pytań nie 
było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinie  przewodniczących wszystkich komisji 
stałych. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Paweł Cholaś powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
  

 Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że opinia komisji jest 
pozytywna. 
 
 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 maja 2013 r. na działalność 
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu tj. Dyr ektora Domu Pomocy Społecznej 
„Promyk” w Kamiennej została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXI/266/2013 – 
załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad 6f) 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/258/2013 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego – załącznik nr 14 do protokołu. W związku z tym, że pytań nie było 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię  Przewodniczącego Komisji Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 

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

 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/258/2013 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXI/267/2013 – 
załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Ad 6g) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak zapytał czy są pytania do 
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerczów – 
załącznik nr 16 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię  
Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu. 
 

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

 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerczów została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer XXXI/268/2013 – załącznik nr 17 do protokołu. 
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Ad 7) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do informacji nt. realizacji 
budżetu w I półroczu 2013 r. oraz informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej – załącznik nr 18 do protokołu. W związku z tym, że pytań nie było 
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Powiatu o opinie. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Paweł Cholaś powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
  

 Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Andrzej Szrom powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. 
 
 Radni przyjęli powyższe informacje. 
 
Ad 8) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do oceny sytuacji kryminalno 
– porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego w I półroczu 2013 r. – załącznik nr 
19 do protokołu. W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku. 
 

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

 
Radni przyjęli powyższą informację. 

 
Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do informacji na temat 
wyników maturalnych i egzaminów zawodowych w roku 2013. – załącznik nr 20 do 
protokołu. W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa 
i Porządku. 
 

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

 
Radni przyjęli powyższą informację. 

 
Ad 10) 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do informacji 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I półrocze 2013 r. – załącznik nr 21 do protokołu. 
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 Radny Michał Ilnicki zwrócił się do Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. 
Piotra Rogalskiego z pytaniami, o to, czy w drugim półroczu zmniejszy się kwota straty, która 
teraz wynosi -221 tys. zł,  o to, czy zostaną wykonane planowane inwestycje oraz jakie 
konsekwencje finansowe poniesie szpital w związku z przeprowadzoną przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia kontrolą, podczas której wykazano pewne nieprawidłowości. 
 
 Prezes Piotr Rogalski odpowiedział, że na koniec roku należy się spodziewać 
proporcjonalnie większej straty. Dodał, że szpitalowi brakuje na działalność bieżącą 
dofinansowania w wysokości 400 – 500 tys. zł. Następnie poinformował, że w szpitalu 
odbyły się 3 kontrole, a na jednej z nich wykryto małe niedopatrzenie działu kadr, który nie 
zgłosił, że pielęgniarki zmieniły oddział, w związku z tym szpital dostał 2000 zł mandatu, 
natomiast inna kontrola kosztowała szpital ok. 1400 zł za niewpisanie jednej recepty  
w historię choroby. Dodał, że lekarz, który wypisał tą receptę będzie musiał za to zapłacić. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński odniósł się do pytania dotyczącego 
inwestycji. Powiedział, że winda, która miała kosztować ok. 300 tys. zł w tej chwili kosztuje 
ponad 700 tys. zł. w związku z tym bez wsparcia akcjonariuszy wykonanie tak dużych 
inwestycji jak ta oraz przebudowa dróg pożarniczych czy przebudowa klatki schodowej jest 
niemożliwe. Dodał, że w projekcie strategicznym dotyczącym Stobrawskiej Strefy Rekreacji  
i Rehabilitacji, w którym uczestniczy Powiat uwzględniony został szpital m.in. poszerzenie 
bram wjazdowych, przebudowa klatki jak również wykonanie windy. Na koniec dodał, że  na 
razie nie można liczyć na żadne środki finansowe z Unii Europejskiej, gdyż w całości zostały 
wykorzystane. 
 
 Prezes Piotr Rogalski powiedział, że należy się zastanowić nad przyszłością spółki, 
gdyż bez dofinansowania w wysokości ok. 500 tys. zł. szpital nie przetrwa. 
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że zgadza się, iż szpital należy dofinansować  
w wysokości 500-600 tys. zł i dziwi się dlaczego Starosta Namysłowski nie chce przyjąć 
propozycji Burmistrza Namysłowa, który proponuje dofinansować szpital pod warunkiem, że 
Gmina i Powiat będą miały równe udziały w spółce. Powiedział również o tym, że jak 
odchodził jego Zarząd to szpital miał dodatni wynik finansowy, mimo kredytu w wysokości 4 
mln na bloki operacyjne. Dodał też, że Starosta szasta publicznymi pieniędzmi zatrudniając 
między innymi etatowego członka Zarządu. 
 
 Starosta Namysłowski nawiązując do wypowiedzi radnego Michała Ilnickiego 
powiedział, że kredyty, które zaciągnął poprzedni Zarząd spłaca obecny Zarząd, a jest to 
kwota ok. 400 tys. zł. rocznie. Powiedział, że winda technicznie jest bardzo trudna do 
wykonania, gdyż ruch z windy nie może powodować, że oddziały, na których winda będzie 
się zatrzymywać, staną się oddziałami przejściowymi. Niemożliwe jest przemieszczanie się 
ludzi na oddział przez inny oddział. Dużą komplikacją jest fakt, że klatka schodowa, która 
była klatką ewakuacyjną została zamurowana blokiem operacyjnym. Na koniec 
poinformował, że są bardzo pozytywne efekty pracy etatowego członka Zarządu – Pawła 
Cholasia. 
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że to w jaki sposób i kiedy można spłacić kredyty 
było analizowane, a jeśli Starosta nie radzi sobie z ich spłatą niech zrezygnuje ze swojego 
stanowiska. Wspomniał także o tym, że budynki Straży Pożarnej oraz Domu Pomocy 
Społecznej w Kamiennej nie zostały wybudowane z pieniędzy Unii Europejskiej, tylko  
z pieniędzy rządowych, o które należałoby ubiegać się osobiście, tak jak robił to poprzedni 
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Starosta.  Na koniec dodał, że Burmistrz Namysłowa planuje ponownie złożyć propozycję 
odnośnie równych udziałów w Spółce pomiędzy Powiatem Namysłowskim a Gminą 
Namysłów.  
 
 Prezes Piotr Rogalski nawiązując do poprzednich wypowiedzi podsumował, że 
najważniejsze nie są inwestycje ale dofinansowanie w wysokości ok. 500 tys. zł. na 
działalność bieżącą. Zakomunikował, że jeśli Burmistrz złoży swoją ofertę to jest za tym, aby 
siąść do wspólnej rozmowy i znaleźć jakiś konsensus rozwiązujący problemy finansowe 
szpitala.  
 
 Starosta Namysłowski powiedział, że złożył Burmistrzowi pisemną odpowiedź na jego 
propozycję, jednakże od listopada ubiegłego roku nie dostał od niego żadnej odpowiedzi. 
Dodał, że jeśli otrzyma od Burmistrza jakieś propozycje to jest skłonny do rozmowy na temat 
wspólnego finansowania szpitala, które jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania 
Spółki. 
 
 Radny Michał Ilnicki powiedział, że Burmistrz już raz złożył propozycję odnośnie 
dofinansowania szpitala kwotą 500 tys. zł. i niech Starosta nie czeka na ponowną propozycję, 
gdyż kolejnej Burmistrz nie złoży. Następnie zwrócił uwagę Przewodniczącemu Rady 
Romanowi Półrolniczakowi, aby nie udzielał głosu Prezesowi Piotrowi Rogalskiemu przed 
radnym, gdyż to mu nie przysługuje. 
 
 Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak zaapelował o odpowiedni dobór słów  
i kulturę dyskusji, a także dodał, że udziela głos każdemu po równo. Następnie zamknął 
dyskusję i poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Powiatu oraz Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku o opinie. 
 

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

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że opinia komisji jest 
pozytywna. 
 
 Radni przyjęli powyższą informację. 
 
Ad 11) 

 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było. 

 
Ad 12) 
 
 Radny Andrzej Michta podziękował Komendantowi Powiatowemu Policji  
w Namysłowie Arkadiuszowi Bieda za szybkie odnalezienie sprawcy, który ukradł mu rower, 
dzięki czemu odzyskał swój pojazd. 
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Ad 13)  
 

Przewodniczący Rady Powiatu złożył gratulacje Komendantowi Powiatowemu Policji 
Arkadiuszowi Bieda oraz Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej 
Krzysztofowi Gackowi w związku z udaną akcją ratunkową podczas wypadku drogowego  
w Pawłowicach Namysłowskich. Dodał, że był pełen podziwu współpracy jednostek.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z protokołem Komisji Rewizyjnej  

z przeprowadzonej kontroli w dniu 04 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Namysłowie 
w Wydziale Komunikacji i Transportu – załącznik nr 22 do protokołu. 

 
* * * 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z pismem byłych pracowników, 
emerytów, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie, wyrażające sprzeciw 
wobec przekazania administrowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do 
Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie oraz z odpowiedzią Starosty Namysłowskiego na 
ten temat – załącznik nr 23 do protokołu. 

 
* * * 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych ze sprawozdaniem z wyników 

kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną dnia 6 czerwca br. w Wydziale 
Architektury i Budownictwa w zakresie wydawania decyzji o pozwolenie na budowę, a także 
wygaśnięcia decyzji oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie zatwierdzenia 
arkuszy organizacyjnych. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w podanych 
zakresach. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

 
* * * 

  
 Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z odpowiedzią na interpelację z dnia 
27 lutego br. radnego Sławomira Gradzika – załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 

* * * 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z informacją Wydziału Dróg na 
temat ustalenia konstrukcji budżetu na rok 2014 – załącznik nr 26 do protokołu.  
 

* * * 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z listem otwartym Personelu ZOL 
dotyczącym odpowiedzi na publikację listu otwartego zamieszczonego na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy Namysłów – załącznik nr 27 do protokołu.  

 
* * * 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z wezwaniem firmy Trakt sp. j. 

Przedsiębiorstwo Drogowe do dokonania niezbędnej naprawy nawierzchni tłuczniowej  
ul. Młynkowej – załącznik nr 28 do protokołu. 
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* * * 
 

Radny Paweł Cholaś – reprezentant Powiatu Namysłowskiego w Stowarzyszeniu 
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” zaprosił  wszystkich obecnych na III Wojewódzkie 
Święto Karpia Opolskiego, które odbędzie 5 października o godz. 1100 w Krogulnej. 

 
* * * 

 
 Wicestarosta Andrzej Spór poinformował, że jeszcze w tym tygodniu zostanie 
ogłoszony przetarg na wykonanie chodnika w Minkowskiem i w Krasowicach.  
  
 Sołtys miejscowości Minkowskie Zbigniew Banasiak w imieniu mieszkańców 
podziękował za zaplanowanie budowy niezbędnego chodnika. 
 
Ad 14) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że kolejna sesja odbędzie się dnia  
30 października 2013 r. o godz. 1300. 
 
 
 

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

 
 
 
XXXI sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1424. 
 
 

 
 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu 

     
          Roman Półrolniczak 
 
 
            Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                        Roman Półrolniczak 
 

 

Protokół sporządziła:  

Martyna Koszowska …..……. 

 


