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PROTOKÓŁ NR II/2014 
Z II SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 29 GRUDNIA 2014 R. 

 DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 
 

*  *  * 
 

Obrady II sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 12.01. 
 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Ślubowanie radnych. 
3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
4. Przedstawienie porządku obrad. 
5. Wybór Członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego. 
6. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu IV kadencji. 
7. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego V kadencji. 
8. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
9. Interpelacje i zapytania radnych.  
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
26 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

b) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2015, 
c) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2015 rok”, 

d) delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku, 
e) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku, 
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) powołania Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, 
i) powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku, 
j) powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu, 
k) powołania Komisji Rewizyjnej, 
l) ustalenia wynagrodzenia Starosty Namysłowskiego. 

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

 
Ad 1) 
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Otwarcia II sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Sławomir Gradzik. 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przywitał Starostę Namysłowskiego 
Michała Ilnickiego, Wicestarostę Namysłowskiego Bartłomieja Stawiarskiego, radnych, 
Wiceburmistrza Namysłowa Artura Włodarczyka, Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, 
Sekretarz Powiatu Alinę Białas oraz wszystkich zgromadzonych gości. Lista obecności 
kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu. 
 
Ad 2) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że za chwilę odbędzie 
się ślubowanie radnych, następnie odczytał pismo od radnego Adama Maciąga informujące  
o nieobecności radnego na sesji z powodu obowiązków służbowych – załącznik nr 2 do 
protokołu. 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik odczytał rotę ślubowania: 
 
„Uroczyście ślubuj ę rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu 
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla 
pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, 
przestrzegać Konstytucji  i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych, że przyrzeczenie może być 
złożone z dodaniem słów „tak mi dopomóż Bóg”. 

 
Następnie radny Andrzej Michta i radny Jerzy Szubert przystąpili do złożenia 

ślubowania.  
 
Ad 3) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik na podstawie listy obecności 
radnych stwierdził prawomocność obrad (obecnych 14 radnych) Lista obecności radnych 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Poinformował, że pan Artur Włodarczyk złożył 
rezygnacje z mandatu radnego, a w jego miejsce wejdzie pan Marcin Piekarek, lecz na chwilę 
obecną nie ma jeszcze żadnej informacji z Państwowej Komisji Wyborczej.  
 
Ad 4) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poinformował, że nastąpiły zmiany 
w treści uchwał oznaczonych jako 10e i 10f, jak również zaproponował by do porządku obrad 
wprowadzić nowy projekt uchwały dotyczący zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady 
Zatrudnienia, oznaczony jako p. 10 ł. 
 
 W związku z tym, że innych propozycji co do zmian w porządku obrad nie było, 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał zmiany do porządku obrad pod głosowanie. 
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i po zmianach wyglądał następująco:  
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1. Otwarcie sesji. 
2. Ślubowanie radnych. 
3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
4. Przedstawienie porządku obrad. 
5. Wybór Członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego. 
6. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu IV kadencji. 
7. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego V kadencji. 
8. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
9. Interpelacje i zapytania radnych.  
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
26 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

b) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2015, 
c) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2015 rok”, 

d) delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku, 
e) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku, 
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) powołania Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, 
i) powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku, 
j) powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu, 
k) powołania Komisji Rewizyjnej, 
l) ustalenia wynagrodzenia Starosty Namysłowskiego, 
ł)    zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia. 

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

 
 
Ad 5)  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zwrócił się do radnych z prośbą  
o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie tajne 
na członka zarządu powiatu namysłowskiego. 

 
Radny Artur Masiowski zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Wojtasika. Radny 

wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zgłosił kandydaturę radnego 

Cezarego Zająca. Radny nie wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny Michał Ilnicki zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Żołnowskiego. Radny 

wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji Skrutacyjnej. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zgłosił kandydaturę radnego 
Wojciecha Próchnickiego. Radny wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji 
Skrutacyjnej. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatur na Członka Zarządu  

Powiatu Namysłowskiego. 
 
Wicestarosta Namysłowski Bartłomiej Stawiarski zgłosił kandydaturę radnego 

Andrzeja Michty. 
 
W związku z tym, że zgłoszenie kandydata na Członka Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego należy do kompetencji Starosty Namysłowskiego Michała Ilnickiego, 
Starosta zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Michty. Andrzej Michta wyraził zgodę. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o przegłosowanie składu Komisji 
Skrutacyjnej. 
 

W wyniku głosowania radni stosunkiem głosów 11 za i 3 głosami wstrzymującymi  
zamknęli listę kandydatów powołując Komisję w składzie: 

1. Stanisław Wojtasik 
2. Krzysztof Żołnowski 
3. Wojciech Próchnicki 

 
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 3 minuty przerwy w celu przygotowania kart 

do głosowania przez Komisję Skrutacyjną. 
 
Po przerwie stan radnych 14.  

 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Wojtasik przypomniał radnym  

§ 30 Statutu Powiatu Namysłowskiego dotyczący przeprowadzenia głosowania tajnego. 
 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne dotyczące wyboru członka 
zarządu powiatu namysłowskiego, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 

 
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 3 minuty 

przerwy. 
 
Po przerwie stan radnych 14.  

 
 Przewodniczący komisji skrutacyjnej Stanisław Wojtasik odczytał protokół  
z przeprowadzenia głosowania tajnego na członka zarządu powiatu i poinformował, że 
Andrzej Michta został wybrany na członka zarządu powiatu namysłowskiego. Protokół i karty 
do głosowania  z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowią załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu pogratulował radnemu Andrzejowi Michta wyboru na 
członka zarządu powiatu namysłowskiego, a następnie odczytał uchwałę w sprawie wyboru 
członka zarządu powiatu namysłowskiego – uchwała nr II/6/2014, stanowi ona załącznik nr 
5 do protokołu. 
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Ad 6) 
 

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

 
 Protokół z XLI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad 7) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt protokołu z I sesji 
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. 

 
 Protokół z I sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad 8) 
 
 Starosta Namysłowski Michał Ilnicki zapoznał radnych z informacją Starosty  
z działalności Zarządu w okresie między sesjami – załącznik nr 6 do protokołu. 
Poinformował, że pomoc dla rodziny z Zawiści, której dom uległ spaleniu została wstrzymana 
do momentu rozmowy z Wójtem Gminy Pokój w celu ustalenia formy pomocy. 
 
 Radni przyjęli powyższe informacje. 
 
Ad 9) 
 

Radny Roman Letki powiedział, że to on zwrócił się z pismem do zarządu powiatu  
o udzielenie pomocy rodzinie z Zawiści, a następnie zwrócił się z pytaniem do Starosty 
Namysłowskiego, czy otrzyma pismo informujące o sposobie udzielenia tejże pomocy. 

 
Starosta Namysłowski powiedział, że po spotkaniu z Wójtem Gminy Pokój taka 

informacja zostanie udzielona radnemu Romanowi Letkiemu. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że na następnej sesji Starosta Ilnicki 
udzieli informacji w powyższym temacie. 
 
Ad 10a) 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
26 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 
realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2014 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
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przeznaczonych na ich realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego została podjęta 
jednogłośnie i nadano jej numer II/7/2014 – załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad 10b) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2015 – 
załącznik nr 9 do protokołu. 

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

uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 
2015 została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer II/8/2014 – załącznik nr 10 do 
protokołu. 

 
Ad 10c) 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2015 rok” – załącznik nr 11 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu 
Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2015 rok” została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer II/9/2014 – załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad 10d) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku – załącznik nr 13 
do protokołu. 

Powiedział, że proponuje aby do komisji bezpieczeństwa i porządku delegować 
radnego Krzysztofa Żołnowskiego i radnego i Wojciecha Pruchnickiego. 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała sprawie delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku 
została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer II/10/2014 – załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad 10e) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku – 
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załącznik nr 15 do protokołu. Przypomniał, że w treści tej uchwały nastąpiły zmiany,  
a następnie poprosił o pytania. 

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

uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 
roku została podjęta jednogłośnie nadano jej numer II/11/2014 – załącznik nr 16 do 
protokołu. 
 
Ad 10 f) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 r. – 
załącznik nr 17 do protokołu. Przypomniał, że w treści tej uchwały nastąpiły zmiany,  
a następnie poprosił o pytania. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
 

 Uchwała sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów  
i wydatków w 2014 r. została podjęta jednogłośnie nadano jej numer II/12/2014 – załącznik 
nr 18 do protokołu. 
 
Ad 10 g) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz 
wydatków nimi finansowanych w 2014 r. – załącznik nr 19 do protokołu.  
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała sprawie zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r. została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer II/13/2014 – załącznik nr 20 do protokołu 
  
Ad 10 h) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie powołania Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska – 
załącznik nr 21 do protokołu.  

Następie odczytał propozycje radnych do składu Komisji: 
1. Szubert Jerzy – przewodniczący. Radny wyraził zgodę. 
2. Żołnowski Krzysztof. Radny wyraził zgodę. 
3. Ilnicki Michał. Radny wyraził zgodę. 
4. Stawiarski Bartłomiej. Radny wyraził zgodę. 
5. Jabłoński Mariusz. Radny wyraził zgodę. 
6. Masłowski Artur. Radny wyraził zgodę. 
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W związku z tym, że innych propozycji nie było Przewodniczący Rady Powiatu 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała sprawie powołania Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer II/14/2014 – załącznik nr 22 
do protokołu. 
 
Ad 10i ) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdro wia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku – załącznik nr 23 do protokołu. 

Następie odczytał propozycje radnych do składu Komisji: 
1. Wojtasik Stanisław – przewodniczący. Radny wyraził zgodę. 
2. Żołnowski Krzysztof. Radny wyraził zgodę. 
3. Michta Andrzej. Radny wyraził zgodę. 
4. Lechowicz Piotr. Radny wyraził zgodę. 
5. Jabłoński Mariusz. Radny wyraził zgodę. 
6. Próchnicki Wojciech. Radny wyraził zgodę. 
7. Letki Roman. Radny wyraził zgodę. 
8. Roman Półrolniczak. Radny wyraził zgodę. 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowi a, Spraw 
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
II/15/2014 – załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Ad 10j) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu – 
załącznik nr 25 do protokołu. 

Następie odczytał propozycje radnych do składu Komisji: 
1. Masiowski Artur – przewodniczący. Radny wyraził zgodę. 
2. Michta Andrezj. Radny wyraził zgodę. 
3. Stawiarski Bartłomiej. Radny wyraził zgodę. 
4. Lechowicz Piotr. Radny wyraził zgodę. 
5. Próchnicki Wojciech. Radny wyraził zgodę. 
6. Zając Cezary. Radny wyraził zgodę. 
  

W związku z tym, że innych propozycji nie było Przewodniczący Rady Powiatu 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia 
Powiatu została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer II/16/2014 – załącznik nr 26 do 
protokołu.  
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Ad 10k) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 27 do protokołu. 

Następie odczytał propozycje radnych do składu Komisji: 
1. Półrolniczak Roman – przewodniczący. Radny wyraził zgodę. 
2. Zając Cezary. Radny wyraził zgodę.  
3. Szubert Jerzy. Radny wyraził zgodę. 
4. Wojtasik Stanisław. Radny wyraził zgodę. 
5. Letki Roman. Radny wyraził zgodę. 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała sprawie powołania Komisji Rewizyjnej została podjęta jednogłośnie  
i nadano jej numer II/17/2014 – załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Ad 10l) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Namysłowskiego – załącznik nr 29 do 
protokołu. 
 Powiedział, że wysokość wynagrodzenia jest taka sama jak byłego Starosty 
Namysłowskiego, dodając, że zwiększyła się jedynie wysokość kwoty dotycząca wysługi lat 
obecnego Starosty. 
 

W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
 
 Uchwała sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Namysłowskiego została 
podjęta 13 głosami za i 1 głosem wstrzymującym i nadano jej numer II/18/2014 – załącznik 
nr 30 do protokołu. 
 
Ad 10ł) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przedstawił projekt uchwały  
w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia – załącznik nr 31 do 
protokołu. 
 
 Radny Artur Masiowski poprosił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwonę 
Kamińską o przybliżenie zadań i składu Powiatowej Rady Zatrudnienia. 
 
 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Kamińska powiedziała, że w Powiatowej 
Rady Zatrudnienia jest 10 przedstawicieli, m. in. przedstawiciele gmin Powiatu 
Namysłowskiego, Izby Gospodarczej i innych instytucji dodając, że jest to organ 
opiniodawczo – doradczy dla Starostwa Powiatowego. 
 

W związku z tym, że innych pytań nie było Przewodniczący Rady Powiatu poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 
 



 10

Uchwała sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia została 
podjęta jednogłośnie i nadano jej numer II/19/2014 – załącznik nr 32 do protokołu. 
 
Ad 11) 
 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytań nie było. 
 
Ad 12) 

 
Wniosków i spraw różnych nie było. 

 
Ad 13) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przypomniał, że oświadczenia 
majątkowe radni winni złożyć do 31 grudnia br., natomiast radni, którzy w dniu dzisiejszym 
złożyli ślubowanie na złożenie oświadczenia majątkowego mają 30 dni. 
 

*  *  * 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zwrócił się do przewodniczących 
komisji stałych, mówiąc, że na podstawie uchwalonego planu pracy rady należy przygotować 
plany pracy poszczególnych komisji, dodał że komisja rewizyjna przygotowuje plan pracy 
niezależnie od planu pracy rady powiatu. 

 
*  *  * 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przypomniał, że pan Artur 

Włodarczyk złożył rezygnację z radnego powiatu namysłowskiego. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zwrócił się do radnych o bieżące 
„czyszczenie” skrzynek e-milowych, informując jednocześnie, że będą one czyszczone 
automatycznie gdy zostaną całkowicie zapełnione. 

 
*  *  * 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zaproponował, aby wszystkie sesje 

odbywały się w ostatnia środę miesiąca, proponując jednocześnie by kolejna sesja odbyła się 
28 stycznia 2015 r. godzinie 13.00. 

 
*  *  * 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik złożył radnym i wszystkim 

obecnym na sesji życzenia Noworoczne. 
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Ad 14) 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu zamknął  
II posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 
 
 
         II sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1310. 
 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
     

         Sławomir Gradzik 
 
 

 

   Przewodniczący Rady Powiatu 

                                      Sławomir Gradzik 
 
 

   
 
Protokołowała: Monika Duraj 
 
Protokół sporządziła: Anna Pacyniak 

 
 
 
 


