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PROTOKÓŁ NR XLI/2014 
Z XLI SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 

RSTAURACJA DWOREK RÓŻANY W NAMYSŁOWIE 
 

*  *  * 
 

Obrady XLI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1310. 
 

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

a) nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej, 
b) wprowadzenia „Zasad określających dodatkowe wymagania kandydatów 

ubiegających się o utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka”, 
c) opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na 

parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę, 
d) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego, 
e) zatwierdzenia bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2013 r., 
f) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 r.,  
g) zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz 

wydatków nimi finansowanych w 2014 r., 
h) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 r., 
i) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Świerczowie. 
8. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Powiatu Namysłowskiego za 

okres styczeń – wrzesień 2014 r., 
9. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III kwartały 2014 r. i informacja 

bieżąca. 
10. Informacje z działalności Wydziału Dróg w I-III kwartale 2014 r., stan dróg 

powiatowych i obiektów inżynieryjnych na terenie powiatu namysłowskiego. 
11. Informacja na temat naboru do szkół w roku szkolnym 2014/2015 oraz wyników 

egzaminów maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2013/2014. 
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
13. Wnioski i sprawy różne. 
14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
15. Zakończenie sesji. 

 
Ad 1) 
 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak przywitał Starostę 
Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego, Wojewodę Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego, 
Posła RR Łukasza Tuska, Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Policji  
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w Namysłowie Zbigniewa Dychusa, Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Namysłowie Krzysztofa Gacka, Naczelników Wydziałów Starostwa 
Powiatowego, Dyrektorów placówek oświatowych oraz wszystkie osoby przybyłe na sesje. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak na podstawie listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych  
15 radnych). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji  
i innych osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad 2) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował aby w projektach uchwał oznaczonych 
jako 7f i 7h wprowadzić zmiany w treści, dodając, że propozycje zmian radni otrzymali. 
Następnie zapytał czy są inne propozycje zmian do porządku obrad.  
  

W związku z tym, że innych propozycji zmian co do porządku obrad nie było 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad, a następnie poddał go pod 
głosowanie. 
 
 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad 3) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zabranie głosu Wojewodę Opolskiego 
Ryszarda Wilczyńskiego. 
 
 Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński podziękował za zaproszenie na ostatnią sesję 
Rady Powiatu Namysłowskiego jak również podziękował za lata współpracy. Następnie 
odniósł się do środków z budżetu państwa, o ich ilości jakie „przepłynęły” przez samorządy 
województwa opolskiego oraz do zadań, które wspólnie z Powiatem Namysłowskim były 
realizowane, m. in. „Stobrawska Strefa Rehabilitacji i Rekreacji”. Wojewoda przekazał słowa 
uznania i szacunku dla ludzi, którzy podjęli się funkcji publicznej, dołożyli wszelkich starań, 
byli bezstronni a tym samym przyczynili się do rozwoju Powiatu.  

Wojewoda Opolski podziękował Zarządowi Powiatu i Staroście Namysłowskiemu za 
współpracę, a Przewodniczącemu Rady Powiatu za przewodnictwo w Radzie Powiatu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Wojewodzie Opolskiemu za 
podsumowanie kadencji. 
 
Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z XL sesji 
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 września 2014 r. 

 
 Protokół z XL sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad 5) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak powiedział, że materiał odnośnie 
informacji z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami radni otrzymali, a następnie 
poprosił o pytania. 

 
Pytań nie było. 
 
Informacja z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami stanowi załącznik nr 3 

do protokołu. 
 
Ad 6) 
  
 Interpelacji i zapytań radnych nie było. 
 
Ad 7a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej – załącznik nr 4 
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 opinię. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 
 
 Uchwała w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Promyk”  
w Kamiennej została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XLI/338/2014 – załącznik  
nr 5 do protokołu. 
 
Ad 7b) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia „Zasad określających dodatkowe wymagania kandydatów ubiegających 
się o utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka” – załącznik nr 6 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 opinię. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 
 
 Uchwała w sprawie wprowadzenia „Zasad określających dodatkowe wymagania 
kandydatów ubiegających się o utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka” została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XLI/339/2014 – załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad 7c) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu 
strzeżonym wyznaczonym przez Starostę – załącznik nr 8 do protokołu. 
 

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

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

 
Uchwała w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem 

pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer XLI/340/2014 – załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad 7d) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Namysłowskiego – załącznik nr 10 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 opinię. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 
 
 Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XLI/341/2014 – załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad 7e) 
  

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2013 r. – załącznik nr 12 do 
protokołu. 
 

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

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

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2013 r. 

została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XLI/342/2014 – załącznik nr 13 do 
protokołu. 
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Ad 7f) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że w projekcie uchwały w sprawie  
zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 r. nastąpiły 
zmiany w treści, a następnie  poprosił o pytania – załącznik nr 14 do protokołu. 
  

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

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

 
Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  

i wydatków w 2014 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XLI/343/2014 – 
załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Ad 7g) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie 
zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi 
finansowanych w 2014 r. – załącznik nr 16 do protokołu. 

  
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  

Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu o opinię. 
 

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

 
Uchwała w sprawie zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym 

rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r. została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer XLI/344/2014 – załącznik nr 17 do protokołu. 

 
Ad 7h) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że w projekcie uchwały w sprawie   
zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 r. nastąpiły zmiany  
w treści a następnie  poprosił o pytania – załącznik nr 18 do protokołu. 
 

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

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

 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  

w 2014 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XLI/345/2014 – załącznik  
nr 19 do protokołu. 
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Ad 7i) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do projektu uchwały w sprawie  
udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Świerczowie – załącznik nr 20 do protokołu. 
 

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

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

 
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XLI/346/2014 – załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Ad 8) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do materiału dotyczącego stanu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Powiatu Namysłowskiego za okres 
styczeń – wrzesień 2014 r. – załącznik nr 22 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 opinię. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że opinia Komisji jest 
pozytywna. 
 
 Radni przyjęli powyższą informację. 
 
Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do informacji Namysłowskiego 
Centrum Zdrowia za III kwartały 2014 r. i informacj i bieżącej. 
  

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

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

Radni przyjęli powyższą informację. 
 
Ad 10) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do informacji z działalności 
Wydziału Dróg w I-III kwartale 2014 r., stan dróg powiatowych i obiektów 
inżynieryjnych na terenie powiatu namysłowskiego – załącznik nr 23 do protokołu. 
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 W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczących Komisji stałych o opinię. 
 

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

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Paweł Cholaś poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

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

 
Radni przyjęli powyższą informację. 

 
Ad 11) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o pytania do informacji na temat naboru do 
szkół w roku szkolnym 2014/2015 oraz wyników egzaminów maturalnych i zawodowych 
w roku szkolnym 2013/2014 – załącznik nr 24 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 opinię. 
 

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

Radni przyjęli powyższą informację. 
 
Ad 12) 
 
 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było. 
 
Ad 13) 
 
 Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Jacek Pietroszek wraz z Dyrektorem Rolniczego 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Zdzisławą Letką w imieniu Dyrektorów placówek 
oświatowych Powiatu Namysłowskiego oraz pracowników i uczniów poradni i szkół złożyli 
podziękowania dla Radnych i Członków Powiatu Namysłowskiego. Dyrektorzy przekazali na 
ręce Przewodniczącego Rady Powiatu kwiaty i list z podziękowaniami. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak w imieniu Radnych i Zarządu 
Powiatu podziękował za kwiaty i podziękowania. 
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Ad 14) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił informacj ę z przeprowadzonej analizy 
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych – załącznik nr 25 do protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił informacj ę z przeprowadzonej analizy 
oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu – załącznik nr 26 do 
protokołu. 

 
*  *  * 

 
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił informacj ę z przeprowadzonej analizy 

oświadczeń majątkowych złożonych przez sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje 
administracyjne w imieniu starosty – załącznik nr 27 do protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił informacj ę z przeprowadzonej analizy 
oświadczeń majątkowych Starosty Namysłowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu – 
załącznik nr 28 do protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił informacj ę Urzędu Skarbowego  
z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych, członków zarządu, 
sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych 
powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty Powiatu – 
załącznik nr 29 do protokołu. 

 
*  *  * 

 
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił informacj ę wystąpienie pokontrolne 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu odnośnie przeprowadzonej kontroli 
kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Namysłowskiego za 2013 rok oraz 
wybranych zagadnień za lata 2011-2012 i 2014 – załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Ad 15) 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że na ostatnim 
posiedzeniu Komisji, z jego strony padły słowa podziękowania za dobrą współpracę i dzisiaj 
w szerszym kręgu chce również skierować podziękowania za wspólnie przepracowane lata. 
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu 
złożył podziękowania za profesjonalizm i bezstronność, wyrażając nadzieję, że następne Rady 
będą prowadzone pod przewodnictwem takiego człowieka jakim jest Pan Roman 
Półrolniczak. Starosta podziękował Zarządowi Powiatu Namysłowskiego, kolegom z koalicji 
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za wspólne działania na rzecz Powiatu Namysłowskiego jak również Wojewodzie 
Opolskiemu za wsparcie, a Posłowi Łukaszowi Tusk za dobrą współpracę. Na koniec Julian 
Kruszyński zwrócił się do Naczelników Starostwa Powiatowego, Dyrektorów Jednostek 
Organizacyjnych jak również do wszystkich zebranych na sali życzył powodzenia i raz 
jeszcze podziękował za lata współpracy. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że kończy się XLI sesja Rady Powiatu 
Namysłowskiego i zarazem ostatnia sesja IV kadencji. Odniósł się do ostatnich czterech lat, 
mówiąc, że nie były one łatwe, ale starał się być zawsze obiektywnym i stać ponad 
podziałami i ma nadzieje, że takim właśnie Przewodniczącym Rady Powiatu był. Następnie 
podziękował za współpracę Radnym Powiatu, Zarządowi Powiatu, Wojewodzie Opolskiemu, 
Naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego, Dyrektorom placówek oświatowych, 
kierownikom jednostek organizacyjnym i kierownikom służb, inspekcji i straży, obsłudze 
prawnej, pani Skarbnik Powiatu, Sekretarzowi Powiatu, pracownikom biura rady oraz 
wydziałowi organizacyjnemu. Następnie Przewodniczący Rady wręczył Radnym pamiątkową 
statuetkę i życzył powodzenia w nadchodzących wyborach samorządowych.  
 
 Starosta Namysłowski Julian Kruszyński wraz z Wicestarostą Namysłowskim 
Andrzejem Spórem wręczyli Przewodniczącemu Rady Powiatu Romanowi Półrolniczakowi 
statuetkę i podziękowali za przewodniczenie Radzie Powiatu Namysłowskiego.  
 
 
Ad 13) 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu zamknął XLI 
posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 
 
 
         XLI sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1411. 
 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
     

          Roman Półrolniczak 
 

 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 
 
 Sławomir Gradzik 

           
             
 

 

Protokolant: Monika Duraj……………… 


