
PROTOKÓŁ Nr XI/2015 
z sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 27 października 2015r. 

 
 

Ad. 1  

         Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel rozpoczęła obrady XI sesji Rady 

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego witając: Starostę Powiatu Małgorzatę Tudaj, 

Wicestarostę Powiatu Józefa Gismana, Skarbnika Powiatu Wiesławę Trelkę, Sekretarza 

Powiatu Dorotę Zasłonkę oraz Radnych Powiatu, Dyrektorów jednostek, Kierowników 

Wydziałów, a także wszystkich przedstawicieli lokalnych mediów.  

 

         Starosta Powiatu przedstawiła wszystkim obecnym nową Sekretarz Powiatu Dorotę 

Zasłonkę. Poinformowała, iż na Sekretarza Powiatu odbyły się dwa konkursy, gdyż pierwszy 

nie zakończył się wyborem osoby na w/w stanowisko. W drugim konkursie komisja 

konkursowa pod przewodnictwem Wicestarosty Powiatu wytypowała 4 osoby w tym 2 

kandydatury, które uzyskały najwyższą punktację. Pani Starosta zgodnie z obowiązującą 

procedurą spośród tych 2 kandydatur wybrała na Sekretarza Powiatu Panią Dorotę Zasłonkę, 

która ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej 

o kierunku finanse. Ponadto jest audytorem wewnętrznym i zdała egzamin w Ministerstwie 

Finansów. Pani Zasłonka posiada certyfikat księgowy, który uzyskała w wyniku egzaminu  

w Ministerstwie Finansów oraz certyfikat audytora wewnętrznego dla systemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji. Ponadto posiada 16-letnie doświadczenie pracy w samorządzie, 

którego nie posiadała druga kandydatka legitymująca się wieloletnim doświadczeniem  

w biznesie. Pani Zasłonka była zatrudniona w oświacie jako główny księgowy, następnie 

pracowała na stanowisku inspektora ds. kontroli wewnętrznej, a później audytora 

wewnętrznego – w ostatnim czasie w Urzędzie Miasta w Zdzieszowicach.  

W imieniu Rady Powiatu Pani Starosta złożyła gratulacje nowo wybranej Pani Sekretarz  

i wyraziła nadzieję na bardzo dobrą współpracę.  

         Sekretarz Powiatu Dorota Zasłonka przywitała się ze wszystkimi zgromadzonymi na 

sali obrad. Serdecznie podziękowała za wybór jej kandydatury i zapewniła, iż będzie czyniła 

starania, aby nie zawieść okazanego jej zaufania. Poinformowała, iż obecnie wdraża się  

w obowiązki i wyraziła zadowolenie, iż kwestie organizacyjne w Starostwie są dobrze 

prowadzone. Mimo iż poprzedniej Sekretarz Powiatu nie było około pół roku wszystkie 

zadania i obowiązki są realizowane prawidłowo. Zapewniła, iż postara się sprawować 

powierzoną jej funkcję jak najlepiej i wyraziła nadzieję na współpracę ze strony Rady.  

         Przewodnicząca Rady Powiatu wyraziła zadowolenie z faktu, iż mimo dłuższej 

nieobecności poprzedniego Sekretarza Powiatu pracownicy pracowali bardzo dobrze  

i rzetelnie. Serdecznie podziękowała za tę pracę.  

 

Ad. 2 

         Na sali posiedzeń znajdowało się 19 spośród 21 Radnych, więc Pani Przewodnicząca 

stwierdziła, iż obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarł 1 Radny). 

Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  

 

         Starosta Małgorzata Tudaj zawnioskowała o rozszerzenie porządku obrad sesji  

w punkcie 8 o podpunkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wrażenia zgody na zawarcie 

przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego porozumienia z Gminą Reńska Wieś. 

Niniejsza uchwala dotyczy odśnieżania dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś.  
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         Przewodnicząca Danuta Wróbel poddała pod głosowanie wniosek o rozszerzenie 

porządku obrad o ppkt 8 j) tj. projekt uchwały w sprawie wrażenia zgody na zawarcie przez 

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego porozumienia z Gminą Reńska Wieś. 

W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za 

rozszerzeniem porządku obrad o w/w projekt uchwały.  

W rezultacie głosowania porządek obrad sesji rozszerzono o ppkt 8j.   

 

Ad. 3  

         Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie protokół z IX sesji  

z dnia 25.08.2015r. przypominając, iż był on wyłożony do wglądu w Wydziale Ogólno - 

Organizacyjnym Starostwa. Do treści protokołu nie zgłoszono żadnych uwag.  

W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem 

protokołu.  

Protokół z IX sesji Rady Powiatu z dnia 25 sierpnia 2015r. został jednogłośnie przyjęty.  

 

         Przewodnicząca Rady kolejno poddała pod głosowanie protokół z X sesji Rady Powiatu 

z dnia 29.09.2015r.  

W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 

protokołu.  

Protokół z X sesji Rady Powiatu z dnia 29 września 2015r. został jednogłośnie przyjęty.  

 

Ad. 4  

         Przewodnicząca Rady Powiatu złożyła informację o otrzymanych pismach w okresie 

międzysesyjnym tj. od dnia 29.09.2015r. do dnia 26.10.2015r. oraz o spotkaniach, w których 

uczestniczyła reprezentując Radę Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do protokołu.   

Szczególną uwagę zwróciła na przesłane przez Wójta Gminy Bierawa pismo zawierające 

prośbę o ujęcie w przyszłorocznym budżecie budowy chodnika przy drodze, gdzie znajdują 

się firmy Solidaris i Spot Light.  

 

         Przewodnicząca Danuta Wróbel zapoznała Radę z analizą oświadczeń majątkowych 

Radnych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego za 2014r., które przesłała do Urzędu 

Skarbowego. Urząd Skarbowy nie stwierdził przypadku podejrzenia, że osoba składająca 

oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, dlatego też nie zwrócił 

się do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z wnioskiem o dokonanie kontroli. W trakcie 

analizy oświadczeń stwierdzono brak staranności w wypełnianiu formularzy oświadczeń oraz 

kilka nieprawidłowości, o których wszyscy Radni zostali indywidualnie powiadomieni.  

Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.  
 

Ad. 5  

         Starosta Małgorzata Tudaj przedstawiła Radzie uwagi z analizy oświadczeń 

majątkowych za 2014r. złożonych na jej ręce i przekazanych do właściwych Urzędów 

Skarbowych. Analiza oświadczeń – stanowi załącznik do protokołu.  

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono w kilku przypadkach występowanie 

nieprawidłowości oraz brak staranności w wypełnianiu formularzy.  

Organ dokonujący analizy na podstawie art. 25 c ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym 

nie podjął żadnych działań w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami tj. nie zwrócił 

się do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej o dokonanie kontroli wytypowanych 
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oświadczeń. O nieprawidłowościach zawartych w oświadczeniach zostały poinformowane 

poszczególne osoby składające oświadczenia.  

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Staroście Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego za rok 2014 i w 2015r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj złożyła sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu za okres 29 września – 19 października br. oraz przedstawiła kalendarz spotkań  

i wydarzeń za okres 30 września 2015r. – 19 października 2015r. 

Niniejsze sprawozdania stanowią załączniki do protokołu. 
 

Szczegółowo Pani Starosta przedstawiła informacje ujęte w uzupełnieniu do sprawozdania 

Zarządu Powiatu i do kalendarza za okres ubiegłego tygodnia tj. 14 – 23 października 2015r. 

Uzupełnienie sprawozdania Zarządu i uzupełnienie kalendarza spotkań Starosty –  

w załączeniu.  

 

         Radny Andrzej Krebs poinformował, iż na posiedzeniu Zarządu Powiatu 29 września br. 

omawiano kwestię pisma Ministra Finansów zawiadamiającego o wszczęciu postępowania 

administracyjnego w sprawie zwrotu przez powiat nienależnie uzyskanej części oświatowej 

subwencji. Poprosił o przybliżenie szczegółów niniejszej sprawy i wyjaśnienie czy zwrot 

pieniędzy miał miejsce, czy też sprawa jest w toku.  

Następnie Radny odnosząc się do pisma z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie sprawdzenia 

gotowości do ewentualnego zapewnienia imigrantom podstawowych warunków sanitarnych 

poprosił o informację co dzieje się w tej sprawie, gdyż została ona skierowana do realizacji 

przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia.  

Radny nawiązał także do sprawy usprawnienia przesyłania materiałów i informacji Radnym. 

Przypomniał, że były poczynione ustalenia, iż takie działania zostaną podjęte i Radni będą 

otrzymywać materiały na adresy e-mailowe. Radny otrzymał podwójnie obszerny materiał, a 

to rodzi koszty. W związku z tym zapytał, kiedy Radni będą otrzymywać materiały drogą 

elektroniczną. 

         Starosta Małgorzata Tudaj odnośnie skierowanego do Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego pisma w sprawie emigrantów poinformowała, iż wydział ten wystosował do 

gmin pisemne zapytania o możliwości przygotowania pomieszczeń sanitarnych i dotąd nie 

wpłynęły żadne odpowiedzi. W kwestii usprawnienia przesyłania materiałów Radnym 

Starosta przyznała rację Radnemu informując jednocześnie o dzisiejszych rozmowach 

Zarządu na temat kupna tabletów. Tablety zostaną zakupione w najbliższym czasie, ale 

potrzebne będzie określenie procedur przesyłania materiałów i zmiana Statutu Powiatu. 

Podkreśliła, że również otrzymuje materiał kilkakrotnie, gdy jest on kierowany na kilka 

komisji, sesję i Zarząd, niemniej jednak ta kwestia musi zostać organizacyjnie rozwiązana.  

         Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty odniosła się do pytania o pismo Ministerstwa 

Finansów informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu przez 

powiat nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji. Wyjaśniła, iż niniejsze pismo 

dotyczy sprawozdania SIO za rok 2011 i kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli 

Skarbowej. Ministerstwo dało możliwość wypowiedzenia się organowi prowadzącemu  

w kwestii kwoty 660 000 zł. naliczonej zgodnie z niewłaściwie pobraną subwencją oświatową 

za 2011r. W niniejszej kwocie 305 000 zł. dotyczy szkoły niepublicznej Żak. Powiat zwrócił 

się do Ministra Finansów z prośbą o zasięgnięcie opinii w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 

gdzie w czerwcu powiat zwrócił się o określenie czy kontrolujący słusznie podważyli kwestię 

dotyczącą realizacji zajęć edukacyjnych i liczby uczniów na dzień 30 września w stosunku do 

szkoły niepublicznej Żak. Na dzień dzisiejszy Starostwo oczekuje na pismo, które określi 

właściwie stan dotyczący szkoły. Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Starostwa 
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Urząd Kontroli Skarbowej niesłusznie określił kwotę 305 000 zł. dotyczącą rozpoczęcia zajęć 

przez uczniów i słuchaczy szkoły Żak z dniem 01.10.2011r., a nie tak, jak wskazuje SIO na 

dzień 30.09.2011r. Aktualnie należy zaczekać na właściwe pismo, gdyż poprzednie było 

jedynie informacją umożliwiającą wypowiedzenie się odnośnie kwoty.  

 

         Radny Marek Piasecki nawiązał do wymienionej w kalendarzu spotkań informacji  

o kolegium doradczym Wojewody z dnia 20.10.2015r. poświęconemu zabezpieczeniom 

przeciwpowodziowym. Poinformował, iż kilkakrotnie uczestniczył w spotkaniach 

poświęconych tematyce Odry i wówczas wszyscy uczestnicy podkreślali, iż po ukończeniu 

lewostronnych obwałowań rzeki na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

naturalnym polderem w czasie powodzi stanie się Bierawa, Stare Koźle i osiedle Pogorzelec. 

Zapytał czy kolegium doradcze potwierdza tę niebezpieczną dla mieszkańców tezę.  

         Starosta Powiatu stwierdziła, iż kolegium w pewnym sensie potwierdziło tę tezę. 

Podobnie jak było na spotkaniach Pani Starosty z zagrożonymi gminami, w których znajdują 

się miejscowości Brzeźce, Stare Koźle, Bierawa oraz Dziergowice i Kuźnia Raciborska.  

W momencie kiedy zostanie uruchomiony zbiornik w Raciborzu ryzyko, iż te miejscowości 

będą polderem zalewowym stanie się zerowe. Na spotkaniach okazało się, że Gmina Bierawa 

nie ma koncepcji. Najważniejszym elementem postępowania przeciwpowodziowego jest 

ochrona oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie – Koźlu i to zadanie powinno być 

kompatybilne z zadaniami do realizacji na terenie gminy Bierawa. Newralgicznym punktem 

w gminie Bierawa jest Stare Koźle Lasoki, gdzie żadne zabezpieczenia nie pozwolą na 

uchronienie od powodzi. Przedstawiciele powiatu uczestniczący w kolegium nie mogą 

niczego wnieść, gdyż według obowiązujących przepisów powiat może działać dopiero  

w momencie pojawienia się zagrożenia. Wojewoda namawiał do wypracowania  

w porozumieniu z Burmistrzem Kuźni Raciborskiej, władzami Miasta Kędzierzyn – Koźle  

i Wójtem Gminy Bierawa koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Głównym 

problemem w przypadku wykonania zabezpieczeń jest zdobycie środków na ten cel, ale też 

nikt nie pójdzie w kierunku budowy wałów na odcinku od Raciborza do Kędzierzyna – 

Koźla. Na kolegium Wojewoda poinformował o rozpoczynającym się w najbliższym czasie 

remoncie kapitalnym zbiornika w Otmuchowie za kwotę 300 mln. zł. i poinformował,  

o środkach dotąd wykorzystanych na zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Zawsze na takich 

spotkaniach pada pytanie, dlaczego wybudowano obwałowania w gminie Cisek, a nie  

w gminie Bierawa. Podstawowym powodem takiej decyzji jest fakt, iż od strony gminy Cisek 

istniało większe zagrożenie dla miasta Kędzierzyn – Koźle. Zgodnie z przedstawionymi 

danymi nawet, jeśli woda osiągnie wysokość taką jak w 2010r. to nastąpi zalanie około 40 - 

50 domów. W przedstawionych obliczeniach pojawiły się jednak błędy i dlatego trzeba 

niniejszy materiał dopracować.  

         Wicestarosta Józef Gisman wyjaśnił, że system ochrony przeciwpowodziowej 

projektowany jest na wodę do 2 000 m3/1 sek. przechodzącą przez Odrę, a podczas powodzi 

w 1997r. woda miała 3 100 m3/1 sek. W 2010r. przez Koźle przeszło 1 810 m3/1 sek. 

Najważniejszą sprawą dla zabezpieczenia Koźla i gmin Powiatu jest budowa zbiornika 

Racibórz, który przyjmie wodę 500 m m3/1 sek, co spowoduje, że przez Koźle będzie 

przepływać 1 500 m3/1 sek., które nie spowoduje zalania. W gminie Bierawa znajdują się 

punkty newralgiczne, ale najtrudniejszym punktem jest oczyszczalnia ścieków. Gmina 

Kędzierzyn – Koźle z własnych środków przygotowała koncepcję ochrony oczyszczalni, ale 

powinien to wykonać RZGW i WZMiUW, bo nie jest to zadanie gminy ani powiatu. Gmina 

walczy jednak o to, aby uchronić oczyszczalnię, bo jest to duży majątek. Opracowanie 

dokumentacji pozwoli na zdobycie środków na wykonanie inwestycji, gdyż w praktyce 

łatwiej jest pozyskać pieniądze na wykonanie zadania niż na opracowanie dokumentacji. Przy 

opracowaniu koncepcji ujawniły się sprzeczne interesy gmin Kędzierzyn – Koźle i Bierawa, 
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gdyż gmina Kędzierzyn – Koźle weszła gminie Bierawa w miejsca, gdzie władze gminy 

Bierawa uważają, iż należy wybudować wały wzdłuż Odry, podczas gdy władzom 

Kędzierzyna – Koźla zależy tylko na zabezpieczeniu oczyszczalni w kierunku ul. Gliwickiej. 

Została wykonana analiza słabych miejsc w gminie Bierawa i miejsca te zostały oznaczone 

wałami okółkowymi. Obecnie trwa dyskusja czy dla takiej ilości ludności można 

zainwestować tak olbrzymie środki. Wojewoda przekonał władze gminy Bierawa do 

opracowania własnej koncepcji i przygotowania dokumentacji, a następnie podjęta zostanie 

dyskusja czy poszczególne inwestycje mają swoje uzasadnienie. Takimi ustaleniami 

zakończyło się kolegium Wojewody. W pierwszej kolejności wybudowano wały po stronie 

gminy Cisek, ponieważ istniało duże zagrożenie dla tej gminy i całego Koźla. Obecnie 

rozpatrywane są sposoby zabezpieczenia gminy Bierawa. Jeśli nie będzie zbiornika Racibórz 

to część wody podniesie się i będzie powodowała zagrożenie dla gminy Bierawa. Żaden  

z ekspertów nie chciał jednoznacznie określić jaką rzędną będzie miała woda, gdyby obecnie 

wystąpiła z brzegów. Sytuacja jest trudniejsza niż w 1997r., ponieważ mieszkańcy mają 

świadomość, że istnieją wały i nie będą chcieli się ewakuować. Reasumując, na spotkaniu 

przedstawiciele RZGW i WZMiUW tłumaczyli, że nie mają środków na opracowanie 

dokumentacji, ale jeśli ona będzie stworzona to łatwiej będzie pozyskać m.in. z unii pieniądze 

na wykonanie inwestycji.  

         Przewodnicząca Rady Powiatu, która uczestniczyła w kolegium doradczym wojewody 

wyraziła zaniepokojenie faktem, iż jeden ze specjalistów podawał nieprawdziwe informacje 

na temat ilości zagrożonych mieszkańców. Pani Przewodnicząca wie, że te liczby są większe. 

Wyraziła nadzieję, iż przed przystąpieniem do opracowania koncepcji dane te zostaną 

uaktualnione.  

         Radny Henryk Chromik zgodził się z wypowiedzią Wicestarosty Powiatu  

i przypomniał, iż na sierpniowej sesji Rady Powiatu powiedziano wprost, że gdyby była 

opracowana dokumentacja to można byłoby starać się o środki finansowe na realizację 

zadania. Niestety gmina Bierawa okres ostatnich kilku lat "przespała", a gmina Cisek nie  

i dlatego prawdopodobnie prace na terenie tej gminy były priorytetem. Zdaniem Radnego 

gdyby była dokumentacja to część wałów w Bierawie byłaby już wykonana.  

         Przewodnicząca Rady poinformowała, iż Wójt gminy Bierawa na kolegium doradczym 

podkreślił, że pieniądze na dokumentację powinny pochodzić z innych źródeł, a nie z budżetu 

gminy.  

         Radny Marek Piasecki zwrócił uwagę, iż każdy samorząd posiada plan zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego, który powinien być co roku sprawdzany i zmieniany. Zapytał czy  

w powiatowym planie zostały zmienione założenia dotyczące ewakuacji ludności.  

         Starosta Powiatu odpowiedziała, iż Radnemu zostanie udzielona odpowiedź na piśmie, 

gdyż nie planowano tematyki zabezpieczenia przeciwpowodziowego na dzisiejszych 

obradach.  

 

Ad. 6  

         Przewodniczący komisji problemowych Rady Powiatu kolejno złożyli sprawozdania  

z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 
 

         Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Jadwiga Kuźbida poinformowała, 

że komisja spotkała się w dniu 26 października 2015r. W posiedzeniu uczestniczył 

Wiceprezes Zarządu Opolskiego Okręgowego PCK Ryszard Skorek, który przedstawił 

informację o działalności PCK na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 

Podziękował za przekazane na prowadzenie kursów I pomocy dla uczniów środki finansowe  

i zwrócił się z prośbą o wsparcie PCK drobnymi gadżetami promocyjnymi Starostwa.  

W kolejnej części obrad Dyrektor PCPR przedstawiła sprawozdanie z realizacji programów 



 6 

PFRON za I półrocze 2015r. Niniejsze sprawozdanie zaopiniowano pozytywnie. Komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok. Kolejno wydano 

jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej. W ostatniej części posiedzenia pozytywnie zaopiniowano regulamin zwalniania  

z zajęć WF w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim. 

(Wnioski z posiedzenia – w załączeniu).  

 

         Przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Bożena Jankowska 

poinformowała, że Komisja spotkała się w dniu 21.10.2015r. Głównym tematem posiedzenia 

było zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiece 

Kędzierzyńsko – Kozielskim w roku szkolnym 2014/2015. Niniejszą informację Komisja 

zaopiniowała pozytywnie. (Wyciąg z protokołu – w załączeniu).  

 

         Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Paweł Masełko przedstawił 

informację o posiedzeniu Komisji, które odbyło się w dniu 19.10.2015r. Tematem 

posiedzenia była realizacja inwestycji drogowych i innych w Powiecie. Komisja zapoznała się 

ze stopniem realizacji inwestycji, a następnie rozpatrzyła pismo sołtysa miejscowości 

Naczęsławice w sprawie rozwiązania problemu na drodze powiatowej 1249 O poprzez 

poszerzenie niebezpiecznego zakrętu na ul. Głównej przy nr domów 59,60 i 61. Komisja 

zawnioskowała, aby Dyrektor PZD rozeznał tę sprawę, oszacował koszty ewentualnego 

zadania i możliwości partycypacji gminy Pawłowiczki w jego realizacji. Ponadto na 

posiedzeniu Komisja omawiała i zaopiniowała projekty uchwał przygotowanych na dzisiejszą 

sesję. (Wnioski z posiedzenia – w załączeniu).  

 

         Przewodnicząca Komisji Budżetu Barbara Wołowska poinformowała, że posiedzenie 

Komisji odbyło się w dniu 23.10.2015r. Głównym tematem posiedzenia było zapoznanie  

z sytuacją finansową placówek oświatowych za okres 9 miesięcy i potrzeby do końca roku 

2015. Szczegółowe materiały zreferowała Dyrektor PZO Aurelia Stępień wraz  

z Wicedyrektorem Ingrydą Domek. Kolejno Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

przedstawione propozycje zmian budżetu. W ostatniej części posiedzenia Komisja 

zaopiniowała dwa projekty uchwał będące przedmiotem obrad sesji przedstawione przez 

Dyrektora PCPR: w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok oraz  

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie  

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia 

opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. (Wnioski z posiedzenia – w załączeniu).  
  

         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Smal poinformował, że Komisja  

odbyła swoje posiedzenie w dniu 20.10.2015r. Tematem posiedzenia była analiza mienia 

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Komisja dokonała kontroli rewitalizacji skwerku 

przed Starostwem Powiatowym i budowy fontanny w 2014r., finansowania przez powiat 

imprezy organizowanej przez Ludowy Klub Jeździecki "Lewada" w 2014r. oraz finansowania 

– rozdziału środków finansowych dla szkół i placówek w 2014r., dla których Powiat 

Kędzierzyńsko – Kozielski jest organem prowadzącym. W posiedzeniu uczestniczyli: 
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Kierownik Wydziału Gospodarczego, Kierownik Wydziału Promocji Powiatu i Dyrektor 

Powiatowego Zespołu Oświaty. Szczegółowe pytania i odpowiedzi na nie zostały zawarte  

w protokole z posiedzenia.  (Wyciąg z protokołu Komisji – w załączeniu).  

 

Ad. 7 

         Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty Aurelia Stępień za pomocą prezentacji 

multimedialnej przedstawiła szczegółową informację o funkcjonowaniu oświaty 

ponadgimnazjalnej w Powiecie w roku szkolnym 2014/2015.  

Omówiła charakterystykę szkół, prognozę dotyczącą ilości uczniów w latach 2015-2020, 

wyniki naboru do klas I z podziałem na poszczególne typy szkół, stan zatrudnienia  

w placówkach oświatowych z podziałem na pracowników pedagogicznych, administrację  

i obsługę oraz poszczególne stopnie awansu zawodowego i uzależnione od tego średnie 

wynagrodzenie. Pani Dyrektor przedstawiła także wysokość subwencji oświatowej na 

przestrzeni lat 2013-2015, koszty utrzymania bieżącego w placówkach publicznych, realizację 

dochodów szkół i placówek oraz wyniki klasyfikacji i egzaminów maturalnych z podziałem 

na egzaminy z poszczególnych przedmiotów, a także informację o stypendiach uzyskiwanych 

przez uczniów oraz o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach na szczeblu ogólnopolskim  

i wojewódzkim oraz w zawodach sportowych. Omówiła również kontrole zewnętrzne, jakie 

były prowadzone w placówkach oświatowych i wyniki ewaluacji realizowanej w ramach 

nadzoru Opolskiego Kuratora Oświaty. Kolejno przedstawiła informację o pomocy dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielanej uczniom pomocy 

finansowej, a następnie przytoczyła dane o środkach pozyskiwanych na rzecz placówek 

oświatowych, informację o kontaktach z partnerami zagranicznymi. Krótko omówiła 

działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Centrum Kształcenia Praktycznego, 

Ogniska Artystycznego i Bursy Szkolnej. W ostatniej części przedstawianego materiału 

Dyrektor Stępień zapoznała Komisję z wykazem 15 ponadgimnazjalnych szkół publicznych 

prowadzonych przez inne organy na terenie powiatu oraz szkół niepublicznych  

z uprawnieniami szkół publicznych i szkół niepublicznych bez uprawnień szkół publicznych. 

Na zakończenie omówiła remonty i inwestycje realizowane w placówkach oświatowych 

podległych Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu oraz najważniejsze osiągnięcia oświaty 

w Powiecie.  

Obszerny materiał "Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kędzierzyńsko – 

Kozielskim w roku szkolnym 2014/2015" stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

         Radny Paweł Masełko nawiązując do informacji na temat prognozy uczniów na lata 

2015/2016 i wykazanej liczby 868 oraz lat kolejnych zapytał ilu uczniów spoza powiatu 

obecnie kształci się w szkołach podległych Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu oraz 

ilu odchodzi do szkół poza powiat.  

         Dyrektor PZO wyjaśniła, iż w obecnym roku szkolnym szkoły w powiecie powinny 

rekrutować 865 uczniów, natomiast nabór wyniósł 886 uczniów, co dowodzi tendencji 

zwyżkowej. Zwykle pomiędzy odpływem i napływem uczniów panuje tendencja 

równoważąca tj. około 10 % uczniów odchodzi do innych szkół i około 10 % uczniów 

przychodzi do szkół w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim. Do szkół w Kędzierzynie – 

Koźlu przychodzą uczniowie z Powiatu Krapkowickiego, Powiatu Głubczyckiego, a do klasy 

sportowej, e-sportowej i ZSŻŚ także uczniowie spoza Województwa Opolskiego. Każdego 

roku udaje się otworzyć o 1 klasę więcej niż wykazują dane demograficzne z gmin Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  

         Radny Paweł Masełko zwrócił uwagę, iż Bursa Szkolna może przyjąć określoną liczbę 

uczniów, a zostały otwarte klasy, do których zgłaszają się uczniowie spoza powiatu. Wyraził 

obawę, iż miejsc w bursie będzie potrzebne znacznie więcej. Zasugerował, aby zastanowić się 
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przy tworzeniu strategii oświatowej nad ewentualnym powiększeniem liczby miejsc  

w bursie. Następnie Radny zapytał czy dla poszczególnych szkół sporządzane są symulacje na 

przyszły rok ilu nauczycieli będzie trzeba zwolnić lub ograniczyć etaty.  

         Dyrektor Stępień powołując się na podstawę programową wyjaśniła, że w szkole 

ponadgimnazjalnej realizuje się od 29 do 31 godzin. Pomnożenie ilości godzin przez 5 

oddziałów daje liczbę 150, która podzielona przez 18 godzin wymiarowych da odpowiedź na 

pytanie o ilość osób z ograniczeniem etatowym lub ilość osób, która nie będzie miała 

zatrudnienia w szkołach ponadgimnazjalnych. PZO obecnie mocno weryfikuje kadrę 

pedagogiczną pod kątem przejść na emerytury, aby zapewnić pracę nauczycielom, którym 

emerytura jeszcze nie przysługuje. Nie można określić, gdzie zostanie wykonany największy 

nabór i ustalić czy w szkole zostanie zlikwidowany jeden czy więcej oddziałów.  

Z przeprowadzonego naboru do poszczególnych typów szkół można wyciągnąć wniosek,  

iż najwięcej osób zgłasza się do szkół technicznych. Sytuacja może zmienić się w liceach 

ogólnokształcących i nie wiadomo co stanie się z zasadniczymi szkołami zawodowymi. Dużo 

zależeć będzie od tego ile osób uda się zatrzymać w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim  

i pozyskać z sąsiednich powiatów. Dyrektor PZO poinformowała, iż z inicjatywy 

Wicestarosty Powiatu doszło do spotkania z Kierownikiem Wydziału Komunikacji celem 

spowodowania, aby na dzień 01 września z terenów nieobjętych bezpośrednim transportem 

do Kędzierzyna – Koźla (Pawłowiczki, Polska Cerekiew) można było dowieźć około 90 

uczniów do szkół. Do pozyskania większego naboru przyczynia się również ogromna praca 

dyrektorów szkół w zakresie promocji.  

         Wicestarosta Józef Gisman dodał informację, iż niniejsze tematy, łącznie  

z rozwiązaniem problemu transportu do szkół analizuje komisja ds. opracowania strategii 

oświatowej.  

         Radny Paweł Masełko zapytał, kiedy zostanie zakończona i przedstawiona strategia 

oświatowa zawierająca informacje o transporcie i promocji powiatu.  

         Wicestarosta Józef Gisman poinformował, iż promocja powiatu i szkół jest prowadzona 

na bieżąco przez każdą z placówek. Odnośnie strategii powiedział, iż przygotowywane są 

aktualnie końcowe wnioski i koncepcje dla Radnych. Wyraził przypuszczenie, iż strategia 

powinna być upubliczniona pod koniec bieżącego roku, a na początku przyszłego roku Radni 

będą mogli ją zaakceptować.  

         Radna Jadwiga Kuźbida przypomniała, iż Komisja Edukacji na ostatnim posiedzeniu 

dyskutowała na temat pracy liceów w szkołach niepublicznych, gdyż na terenie miasta 

funkcjonuje dużo takich jednostek. Powiat przekazuje ogromne środki dla szkół 

niepublicznych, a efekt pracy tych placówek jest bardzo nikły, bo do egzaminu maturalnego 

przystępuje jedynie kilka osób. Członkowie Komisji wnioskowali, iż większość słuchaczy 

uczęszcza do szkół niepublicznych tylko po to, aby zdobyć świadectwo ukończenia szkoły 

średniej i nie zdaje egzaminu dojrzałości. Szkoły podległe powiatowi borykają się z brakiem 

godzin dla nauczycieli itd. i zdaniem Radnej warto zastanowić się nad utworzeniem w szkole 

powiatowej wieczorowego liceum ogólnokształcącego. Wiadomo, że słuchacze chcący 

zyskać świadectwo ukończenia szkoły średniej uważają, że wymagania szkół publicznych są 

dla nich zbyt wysokie, ale trzeba zastanowić się czy warto dopłacać do szkół niepublicznych, 

gdzie jakość nauczania jest słabsza.   

         Dyrektor PZO poinformowała, iż w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

istnieje liceum dla dorosłych, lecz nabór w tym liceum wynika z absolwentów powiatowych 

szkół zawodowych. Do tej szkoły nie zgłaszają się osoby zainteresowane z zewnątrz. 

Odnośnie środków przekazywanych szkołom niepublicznym przez Starostwo Dyrektor 

Stępień sprostowała informując, iż powiat przekazuje szkołom niepublicznym dotacje, które 

wynikają z ilości osób uczęszczających na zajęcia w tych szkołach. Powiat dokłada jedynie 
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wówczas, gdy kontrola UKS wykrywa duże nieprawidłowości w realizacji zajęć 

edukacyjnych.  

         Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, z jakich powodów 29 uczniów w roku 

szkolnym 2014/2015 było niesklasyfikowanych.  

         Dyrektor Aurelia Stępień podkreśliła, iż bardzo mocno monitoruje szkoły w zakresie 

klasyfikacji uczniów. Dyrektorzy podejmują wiele działań motywujących uczniów do 

czynnego udziału w zajęciach edukacyjnych. Główną przyczyną nieklasyfikowania 29 

uczniów jest ich absencja na zajęciach. W tych przypadkach wyczerpano wszystkie środki 

dające możliwość poprawy oceny łącznie z egzaminem poprawkowym.  

         Radny Grzegorz Mankiewicz zapytał o wysokość średnich płac nauczycieli szkół 

ponadgimnazjalnych na tle innych Powiatów np. Strzeleckiego. 

         Przewodnicząca Rady Powiatu zwróciła uwagę, iż podstawowe pensje nauczycieli są 

regulowane ustawowo i dlatego we wszystkich powiatach województwa płace będą takie 

same.    

         Radny Grzegorz Mankiewicz poprosił o informacje na temat płac średnich 

uwzględniających płacę zasadniczą i pochodne w sąsiednich powiatach.  

         Dyrektor PZO odpowiedziała, iż nie posiada takiej informacji. Weryfikując art. 30 

ustawy pokazujący średnie wynagrodzenie nauczyciela w poszczególnym stopniu awansu 

zawodowego Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski wśród powiatów Województwa Opolskiego 

dopłaca znikomą kwotę, co oznacza że nauczyciel dyplomowany poprzez realizację zajęć 

edukacyjnych i nadgodzin, które ma nie zarabia najwięcej. Wykazana uśredniona kwota 

pensji nauczyciela jest uwarunkowana przede wszystkim kwotą zasadniczą 3 109zł. dla 

nauczyciela dyplomowanego, do której doliczany jest dodatek za wysługę i dodatek 

motywacyjny oraz wymiar etatu ponad 18 godzin przypisanych do pensum i 13-ta pensja.  

         Radny Grzegorz Mankiewicz biorąc pod uwagę wyjaśnienia Dyrektor PZO stwierdził, 

iż sytuacja wynagrodzeń nauczycieli nie jest zła.  

         Dyrektor Stępień zaznaczyła, iż płaca ta jest wykazana brutto łącznie ze wszystkimi 

kosztami i uzusowieniem. Chcąc pokazać pensję poszczególnego nauczyciela to płaca 

nauczyciela dyplomowanego brutto kształtuje się pomiędzy 4 100 zł. i 5 300 zł. (jeśli jest 

stanowisko kierownicze), ale w uśrednieniu z wszystkimi dodatkami wynosi ponad 5 000 zł.  

         Radny Grzegorz Mankiewicz upewnił się, że w kwocie średniego wynagrodzenia 

nauczyciela dyplomowanego 5 317 zł, znajdują się koszty, które płaci pracodawca z tytułu 

zatrudnienia nauczyciela.  

         Dyrektor PZO stwierdziła, iż nie ma pewności czy kwota ta uwzględnia uzusowienie  

i zapewniła, iż po sprawdzeniu udzieli pisemnej odpowiedzi na to pytanie.  

         Radny Paweł Masełko podkreślił, że każdy nauczyciel jest zobowiązany 40-godzinnym 

tygodniem pracy, z czego 19 godzin stanowi pensum w szkołach ponadgimnazjalnych.  

W pozostałych godzinach nauczyciele wykonują czynności dodatkowe.  

         Radny Andrzej Krebs zaznaczył, iż dyskusja o wynagrodzeniach odbywa się w gronie, 

w którym nie jest znana istota pracy nauczyciela. Nie można mówić generalnie, że nauczyciel 

zarabia 5 000 zł. lub 6 000 zł., bo nie jest to prawda. Płaca nauczycielska jest podzielona na 

kilka grup zaszeregowania. Kwotę 5 000 zł. (brutto) zarabia nauczyciel o najwyższych 

kwalifikacjach i bardzo dużym stażu pracy, który oprócz godzin wymiarowych ma godziny 

dodatkowe wynikające z arkusza godzin programu nauczania. Nauczyciel ma nadgodziny  

w sytuacji, kiedy brakuje innego nauczyciela. Nauczyciel dyplomowany z 30-letnim stażem 

pracy może mieć wynagrodzenie 5 000 zł. brutto, ale wówczas gdy ma pensum, 9 godzin 

dodatkowych i łącznie z dodatkami: stażowym, za wychowawstwo itd.  

         Radny Grzegorz Mankiewicz zwrócił uwagę, iż średnia płaca nauczyciela 

dyplomowanego wynosi 5 317 zł. a nauczyciela mianowanego – 4 163 zł. W szkołach 
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podległych powiatowi zatrudnionych jest 283 nauczycieli, w tym 19 stażystów  

i kontraktowych, a pozostali są nauczycielami mianowanymi i dyplomowanymi.   

         Przewodnicząca Rady Powiatu wobec braku dalszych pytań zakończyła dyskusję 

dziękując za przygotowanie i wyczerpujące przedstawienie stanu realizacji zadań 

oświatowych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim we roku szkolnym 2014/2015.  
 

Ad. 8 

         Przewodnicząca Rady Powiatu przed przystąpieniem do analizy i głosowania projektów 

uchwał zwróciła się do Sekretarza Powiatu z prośbą przedstawienie informacji na temat 

kontroli zewnętrznych prowadzonych w Starostwie.  

         Sekretarz Powiatu Dorota Zasłonka poinformowała, iż w okresie od maja 2015r.  

w Starostwie zostało przeprowadzonych kilka kontroli zewnętrznych. W maju br. zakończyła 

się kontrola wykonania zadań obronnych wykonywana przez przedstawicieli Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

W październiku 2015r. zakończyła się kontrola problemowa zarządzania ruchem, w tym 

sprawdzenie prawidłowości wykonania przez Starostę zadań wynikających z ustawy Prawo  

o ruchu drogowym prowadzona przez przedstawicieli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Obecnie prowadzona jest kontrola projektu "Wyposażenie pracowni nowoczesnych 

technologii w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu" 

oraz kontrola projektu "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – 

Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa etap I". Jednocześnie trwa kontrola Urzędu Kontroli 

Skarbowej w Powiatowym Zespole Oświaty. Od 17 listopada br. zaplanowana jest przez 

przedstawicieli Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego kontrola projektu "Odrestaurowanie budynku I 

Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie – Koźlu".   
 

a)  

         Skarbnik Powiatu uzasadniając projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian  

w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok, szczegółowo omówiła 

zmianę, jaka została wprowadzona do projektu uchwały po przesłaniu materiałów Radnym.  

Niniejsza zmiana dotyczy dostosowania nazwy zadania do brzmienia określonego  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Nazwa zadania w rozdziale 90095 otrzyma 

nowe brzmienie "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego – VI nabór".  Kwota pozostaje bez zmian.  
 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel odczytała i poddała pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego na 2015 rok.  

W głosowaniu wzięło udział 13 obecnych na sali Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli 

się za podjęciem uchwały.  

W wyniku głosowania uchwała Nr XI/91/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian  

w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok została podjęta jednogłośnie. 

Niniejszą uchwałę załączono do protokołu.  
 

b) 

         Skarbnik Wiesława Trelka omówiła wprowadzoną do projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmianę w załączniku 

przedsięwzięć wieloletnich polegającą na wprowadzeniu zadania "Rozbudowa i przebudowa 

Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie – Koźlu – etap I" i przekazaniu na ten cel dotacji  
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w wysokości 630 000 zł. w trybie pomocy dla Gminy Kędzierzyn – Koźle celem uzyskania 

wyższej punktacji podczas oceny zadania przez Opolski Urząd Wojewódzki.  W zamian za to 

Powiat otrzyma dotację od gminy w tej samej kwocie na zadanie "przebudowy ul. Mostowej 

w Kędzierzynie – Koźlu – ciąg dalszy".  
 

Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
  

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała, po czym poddała pod głosowanie projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  

W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

Uchwała Rady Powiatu Nr XI/92/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Przedmiotowa uchwała 

stanowi załącznik do protokołu.  
 

c) 

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała, a następnie poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego na rok 2016.  

Do niniejszego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań. 
 

W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały. 

Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie  

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych 

położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na rok 2016 została podjęta 

jednogłośnie. W/w uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 

d) 

Rada Powiatu przystąpiła do procedowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego. Przedmiotowa uchwała dotyczyła wynajmu sali lekcyjnej nr 14 w I Liceum 

Ogólnokształcącym na okres do 3 lat spółce cywilnej I-Kar z przeznaczeniem na prowadzenie 

kursów nauki jazdy.    

Do przedmiotowego projektu nie zgłoszono uwag ani pytań. 
 

         Przewodnicząca Danuta Wróbel odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 

W głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

W wyniku głosowania uchwałę Nr XI/94/2015 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego podjęto jednogłośnie. W/w uchwała – w załączeniu.  
 

e)  

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała, po czym poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. W/w uchwała dotyczyła 
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wynajęcia pomieszczenia kuchni – bufetu w I LO na okres do 3 lat Panu Tomaszowi Pisarek  

z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu szkolnego.  
 

Do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 

W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

Uchwała Nr XI/95/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego została przez 

Radę podjęta jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała – w załączeniu.  
 

f) 

         Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Przedmiotowa uchwała dotyczy dzierżawy terenu  

o powierzchni 11,38m 2 w Kędzierzynie – Koźlu na okres do 3 lat firmie "ZIELIŃSKI – 

REKLAMA" z przeznaczeniem pod tablicę reklamową.  
 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani pytań.  
 

         Przewodnicząca Danuta Wróbel odczytała i poddała w/w projekt uchwały pod 

głosowanie.  

W głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego została podjęta jednogłośnie. Niniejsza uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 

g) 

Następnie przystąpiono do procedowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego. Przedmiotowa uchwała dotyczyła dzierżawy nieruchomości o powierzchni 

0,0402 ha w Chróstach na okres do 10 lat firmie Orange Polska S.A. z przeznaczeniem pod 

stację bazową telefonii komórkowej.   
 

Do treści w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag ani pytań.  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała, po czym poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 

W głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

W rezultacie głosowania uchwałę Nr XI/97/2015 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego podjęto jednogłośnie. Przedmiotową uchwałę załączono do 

protokołu.  
 

h) 

         Przewodnicząca Danuta Wróbel odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok. 
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Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono pytań lub uwag.  

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań  

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok została jednogłośnie podjęta. W/w uchwałę 

załączono do protokołu.  
 

i) 

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie  

z odsetkami, odroczenia termonu opłatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia 

opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej przypominając, iż projekt ten był opiniowany 

przez Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej.  
 

Do przedmiotowego projektu nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

W wyniku głosowania uchwała Nr XI/99/2015 Rady Powiatu w sprawie określenia 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

termonu opłatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej została jednogłośnie podjęta. Przedmiotową uchwałę – załączono do 

protokołu.  
 

j) 

         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka uzasadniając projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego porozumienia  

z Gminą Reńska Wieś poinformowała, że Zarząd Powiatu wzorem lat poprzednich prosi Radę 

o wyrażenie zgody na przekazanie utrzymania zimowego dróg powiatowych na terenie 

Gminy Reńska Wieś w okresie akcji zimowej 2015/2016 gminie. Na realizację 

przedmiotowego zadania powiat przekaże gminie dotację w wysokości: na 2015r. będzie to 

kwota 15 134 zł., a na okres styczeń – marzec 2015r. kwota 45 403 zł.  

Do uzasadnionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 

         Przewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała, a następnie poddała pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego porozumienia z Gminą Reńska Wieś.  

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały. 

Uchwała Rady Powiatu Nr XI/100/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego porozumienia z Gminą Reńska Wieś została 

podjęta jednogłośnie. W/w uchwała – w załączeniu do protokołu.  

 

Ad. 9  

Na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu wpłynęły 2 pisemne interpelacje.  
 

Pierwszą interpelację złożyła Radna Jadwiga Mroczko, która zwróciła się o rozważenie 

możliwości zamontowania progów zwalniających na przebudowanej drodze powiatowej 

pomiędzy Grudynią Małą i Grudynią Wielką na wysokości osiedla mieszkaniowego.  
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Kserokopia interpelacji – w załączeniu.  

Na złożoną interpelację Radna uzyska pisemną odpowiedź. 
 

         Starosta Powiatu zaznaczyła, iż jeśli progi zwalniające dotyczą budynków mieszkalnych 

to zwykle po kilku miesiącach od ich założenia mieszkańcy zwracają się z pisemnymi 

wnioskami o zdjęcie progów z uwagi na odczuwalne mocne wstrząsy w budynkach 

wywoływane przez przejeżdżające samochody.  
 

Drugą interpelację w imieniu Radnej Barbary Wołowskiej zgłosił Radny Tomasz Kandziora. 

Autorka interpelacji zwróciła się o ujęcie w budżecie powiatu zadań drogowych ujętych  

w załączonym piśmie podpisanym przez Radnych z gminy Reńska Wieś (odcinek drogi 

Zdzieszowice – Walce, droga Długomiłowice – Dębowa – Reńska Wieś wraz z chodnikiem  

i chodnik w Radziejowie).  

Kserokopia interpelacji – w załączeniu.  

Radna otrzyma pisemną odpowiedź na złożoną interpelację. 
 

Ad. 10  

Zapytań i wolnych wniosków – nie zgłoszono.  

 

Ad. 11  

         Przewodnicząca Rady Danuta Wróbel poinformowała, iż następna sesja odbędzie się  

w ostatni wtorek miesiąca listopada br. (tj. 24.11.2015r.), a następnie zakończyła obrady XI 

sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  

  

 

                  
Protokołowała       

Anna Kramarz  

Przewodnicząca Rady Powiatu 

           

            mgr Danuta Wróbel 

 

 
 

 

 


