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

z dnia 24 listopada 2015r. 

 
Ad. 1  

         Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel rozpoczęła obrady sesji ogłaszając 1 

minutę ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego byłego Radnego Powiatu Bohdana Cieślika oraz 

ofiar ataków terrorystycznych we Francji.  

 

Następnie Pani Przewodnicząca powitała: Starostę Powiatu Małgorzatę Tudaj, Wicestarostę 

Powiatu Józefa Gismana, Sekretarza Powiatu Dorotę Zasłonkę, Skarbnika Powiatu Wiesławę 

Trelkę oraz Radnych Powiatu, Dyrektorów jednostek, Kierowników Wydziałów, a także 

wszystkich przedstawicieli lokalnych mediów.  

Szczególnie serdecznie przywitała zaproszonych na posiedzenie: Zastępcę Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu Barbarę Jankowską oraz Powiatowego Lekarza 

Weterynarii Joannę Zdobylak.  

 

Ad. 2 

         Na sali posiedzeń znajdowało się 18 spośród 21 Radnych, więc Pani Przewodnicząca 

stwierdziła, iż obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarło pozostałych 3 Radnych). 

Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  

 

Do przesłanego porządku obrad sesji nie zgłoszono uwag.  

 

Ad. 3  

         Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie protokół z XI sesji  

z dnia 27 października 2015r. wyłożony do wglądu w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym 

Starostwa. Do treści protokołu nie zgłoszono żadnych uwag.  

W głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, którzy jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem 

protokołu.  

Protokół z XI sesji Rady Powiatu z dnia 27 października 2015r. został jednogłośnie przyjęty.  

 

Ad. 4  

         Przewodnicząca Rady Powiatu złożyła informację o pismach otrzymanych w okresie 

międzysesyjnym tj. od dnia 27.10.2015r. do dnia 22.11.2015r. oraz o spotkaniach, w których 

uczestniczyła reprezentując Radę Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do protokołu.   

Szczególną uwagę zwróciła na uczestnictwo w konferencji "Rok nowej neurologii  

w Kędzierzynie – Koźlu i serdecznie podziękowała Staroście Powiatu za zorganizowanie 

niniejszej konferencji. Wyraziła nadzieję, iż konferencja ta zostanie powtórzona dla innych 

środowisk.  

 

Ad. 5  

         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj złożyła sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu za okres 28 października – 16 listopada br. oraz przedstawiła kalendarz spotkań  

i wydarzeń za okres 26 października 2015r. – 17 listopada 2015r. 

Niniejsze sprawozdania stanowią załączniki do protokołu. 
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Szczegółowo Pani Starosta przedstawiła informacje ujęte w uzupełnieniu do sprawozdania 

Zarządu Powiatu i do kalendarza za okres ubiegłego tygodnia tj. 18 – 23 listopada 2015r. 

Uzupełnienie sprawozdania Zarządu i uzupełnienie kalendarza spotkań Starosty –  

w załączeniu.  

Ponadto Pani Starosta poinformowała o udziale w ubiegłotygodniowym Konwencie 

Powiatów Województwa Opolskiego i odczytała przyjęte Stanowisko Konwentu Powiatów  

w sprawie podwyżki płac pielęgniarek i położnych w świetle rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 08 września 2015r. i konsekwencji z tym związanych dla szpitali 

powiatowych (Kserokopia stanowiska – w załączeniu).  

 

         Sekretarz Powiatu Dorota Zasłonka przedstawiła informację o kontrolach zewnętrznych 

odbywających się w Starostwie w okresie międzysesyjnym. Poinformowała, iż obecnie trwa 

kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Powiatowym Zespole Oświaty. W trakcie jest: 

kontrola projektu "Wyposażenie pracowni nowoczesnych technologii w Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu", kontrola projektu "Przebudowa ciągu 

dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa etap I" 

oraz kontrola projektu "Odrestaurowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego  

w Kędzierzynie – Koźlu".   
 

Ad. 6  

         Przewodniczący komisji problemowych Rady Powiatu kolejno składali sprawozdania  

z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 
 

         Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Jadwiga Kuźbida poinformowała, 

że komisja spotkała się w dniu 23 listopada 2015r. W trakcie obrad jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek 

ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim w 2016 roku oraz projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Kędzierzynie – Koźlu za 2015 rok. Ponadto Komisja zajmowała się opracowaniem planu 

pracy Komisji na 2016r. (Wnioski z posiedzenia – w załączeniu).  
 

         Przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Bożena Jankowska 

poinformowała, że Komisja spotkała się w dniu 18.11.2015r. W pierwszej części posiedzenia 

przeanalizowano propozycje podziału środków na dofinansowanie imprez z kalendarza 

imprez na 2016r. Komisja w wyniku dyskusji skierowała jednogłośnie do Zarządu Powiatu 

wniosek o ponowne przeanalizowanie wniosków o współorganizację imprez w Powiecie 

Kędzierzyńsko – Kozielskim na 2016r. z uwzględnieniem tych organizatorów, którzy nie 

otrzymali żadnego dofinansowania tj.: Muzyczny Klub Kajtek, "Gitariada 40", Rada Sołectwa 

Lubieszów, Rada Gminy Bierawa, Rada Sołectwa Dziergowice i Państwowa Szkoła 

Muzyczna I im. M. Szymanowskiej. Następnie Komisja przegłosowała propozycję podziału 

dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie tj.: 27 000 zł. dla Rzymskokatolickiej 

Parafii w Cisku na renowację 2 ołtarzy oraz 23 000 zł. dla Rzymskokatolickiej Parafii  

w Sławikowie na remont dachu budynku Mauzoleum w Miejscu Odrzańskim. Zaopiniowano 

również jednogłośnie 2 projekty uchwał znajdujące się w porządku obrad sesji przedstawione 

przez Wydział Promocji Powiatu. (Wnioski z posiedzenia – w załączeniu).  
 

         Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Paweł Masełko 

poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 16.11.2015r. Tematem posiedzenia 

był stan środowiska w Powiecie. Informację na w/w temat przedstawił Kierownik Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Kolejno Komisja zapoznała się z informacją 
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Powiatowego Lekarza Weterynarii o działalności jednostki. Następnie zapoznano się  

z projektem Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest  

i zaopiniowano go pozytywnie. W trakcie posiedzenia i zaopiniowano materiały 

przygotowane na dzisiejszą sesję. (Wnioski – w załączeniu).  
 

         Przewodnicząca Komisji Budżetu Barbara Wołowska poinformowała, że posiedzenie 

Komisji odbyło się w dniu 20.11.2015r. Głównym tematem posiedzenia był projekt budżetu 

na 2016r. w części dotyczącej dochodów i wydatków placówek oświatowych. W wyniku 

dyskusji Radny Andrzej Krebs zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o ponowne 

przeanalizowanie proponowanego budżetu szkół ponadgimnazjalnych na 2016r., i dołożenie 

dla ZS Nr 1 kwoty 250 000 zł. i dla ZSŻŚ kwoty 250 000 zł. Wniosek Radnego poparło 4 

Radnych, a od głosu wstrzymało się również 4 Radnych. Następnie głosowano nad projektem 

budżetu na 2016r. w części dochodów i wydatków oświatowych i w głosowaniu na 8 

Radnych, 3 Radnych zagłosowało "za", 4 Radnych zagłosowało "przeciw" i 1 Radny 

wstrzymał się od głosu. Kolejno Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

proponowane zmiany w budżecie na 2015r. oraz projekt uchwały zmieniającej wieloletnią 

prognozę finansową. (Wnioski z posiedzenia – w załączeniu).  
 

         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Smal poinformował, że Komisja  

odbyła swoje posiedzenie w dniu 17.11.2015r. w CKPiU. Tematem posiedzenia była kontrola 

realizacji zadań oraz finansów w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego  

w Kędzierzynie – Koźlu za okres III kwartałów 2015r. Komisja zapoznała się ze 

sprawozdaniem finansowym Dyrektora CKPiU oraz z funkcjonowaniem jednostki i jej 

obiektem. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie pozytywnie nie wnosząc uwag do 

przeprowadzonej kontroli. (Wyciąg z protokołu – w załączeniu).  
 

Ad. 7 

         Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu Barbara Jankowska 

za pomocą prezentacji multimedialnej złożyła informację o stanie środowiska  

w Województwie Opolskim, w tym w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim za 2014 rok. 

Informacja w formie pisemnej została Radnym przekazana drogą elektroniczną i stanowi ona 

złącznik do protokołu.  

W swoim wystąpieniu Pani Inspektor szczególną uwagę poświęciła 4 elementom: stan 

powietrza, wód, odpadów i występowanie pól elektromagnetycznych. Zaznaczyła,  

iż wielkości stężeń zanieczyszczenia powietrza w 2014r. w województwie utrzymywały się 

na podobnym poziomie do roku poprzedniego. Na przestrzeni ostatnich 10 lat odnotowano 

spadek emisji zanieczyszczeń pyłowych i wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych (tlenku 

węgla). Najwyższe stężenia benzenu podobnie jak w latach poprzednich wystąpiły na terenie 

Kędzierzyna – Koźla jednak nie przekroczyły one rocznej wartości dopuszczalnej. Na terenie 

całego województwa odnotowano w 2014r. przekroczenia 24-godzinnej wartości 

dopuszczalnej pyłu PM 10 w powietrzu. W Kędzierzynie Koźlu również wystąpiły 

największe w województwie stężenia średnie pyłu PM2,5 i w związku z tym niezbędne jest 

podjęcie działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza. Największe 

przekroczenia dotyczą okresu grzewczego. Średnioroczne dopuszczalne stężenia były 

przekroczone również w przypadku benzo(a)pirenu. Mimo obserwowanej od kilku lat 

poprawy nadal na terenie województwa przekraczane są standardy jakości ustalone dla ozonu. 

Aktualnie trwa proces wdrażania programów naprawczych opracowanych w 2013 i 2015r.  

i uchwalonych przez Sejmik Województwa.  

Kolejno Pani Jankowska omówiła pokrótce stan wód, przebadanych na terenie województwa 

w 26 punktach pomiarowo-kontrolnych (w tym w 6 punktach na terenie Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego). Wody na terenie Powiatu w przeważającej ilości osiągają III 
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klasę, czyli ich potencjał ekologiczny jest umiarkowany. Woda jest klasyfikowana jedynie  

w podziale na stan dobry lub zły, a umiarkowany ostatecznie kwalifikuje się jako zły. Poza 

rzeką Bierawką w pozostałych punktach widać dużą podatność na eutrofizację.  

W monitoringu pól elektromagnetycznych prowadzonym na terenie powiatu w 6 punktach nie 

stwierdzono przekroczeń.  

Na zakończenie omówiła informację dotyczącą gospodarowania odpadami. W Powiecie 

Kędzierzyńsko – Kozielskim na 1 mieszkańca przypada 345 kg zebranych odpadów 

komunalnych. Pod względem ilości wytworzonych odpadów ogółem Powiat zajmuje II 

miejsce w województwie.  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, do kogo został skierowany program naprawczy 

ochrony powietrza i jakie podmioty zostały nim objęte.  

         Wicedyrektor WIOŚ poinformowała, iż dla pyłu PM 10 PM 2,5 oraz benzo(a)prenu 

został w październiku 2013r. uchwalony przez Sejmik Województwa program ochrony 

powietrza dla strefy opolskiej, w której miejscowości się Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski. 

W programie został wymieniony każdy organ samorządowy i jego zadania. WIOŚ został 

zobowiązany do kontrolowania sposobu wdrażania tego programu oraz uchwalonego na 

początku 2015r. programu dotyczącego benzenu. Obecnie WIOŚ wkracza z kontrolami do 

miast Opola i Kędzierzyna – Koźla, aby sprawdzić co zostało lub co jest robione w niniejszej 

sprawie. Programy naprawcze zostały skierowane do administracji publicznej tj. samorządów, 

które muszą pracować na rzecz społeczeństwa. WIOŚ monitoruje jakość powietrza na bieżąco 

i przekazując dane bierze pod uwagę dwa poziomy: informowania i alarmowy dla 4 

substancji (ozonu, SO2, NO2 i pyłu zawieszonego). Jeżeli poziomy tych substancji przekroczą 

180 – 200 µg to poprzez samorządy ludność jest informowana o tym fakcie oraz  

o szkodliwości dla dróg oddechowych. Poziom informowania to jedynie sygnał  

o występowaniu złych zdarzeń, natomiast poziom alarmowy jest dramatyczny. Dotąd ani razu 

nie występował poziom alarmowy.  

         Radny Jakub Gładysz zapytał czy często przeprowadzano kontrole zakładów 

przemysłowych i jaka jest skala wystawiania mandatów za przekraczanie dozwolonych 

współczynników.  

         Pani Inspektor WIOŚ wyjaśniła, iż większość zakładów posiada pozwolenia emisyjne 

dla benzenu i przestrzega określonej w nich wielkości. Na chwilę obecną na żaden z zakładów 

nie została nałożona decyzja karna zza emisję zanieczyszczeń do powietrza.  
 

         Przewodnicząca Rady wobec braku dalszych pytań serdecznie podziękowała za 

wyczerpujące przedstawienie informacji o stanie środowiska naturalnego w Powiecie 

Kędzierzyńsko – Kozielskim.  
 

Ad. 8  

         Informację o działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kędzierzynie – 

Koźlu złożyła Joanna Zdobylak – Powiatowy Lekarz Weterynarii. Omówiła ona główne 

zadania Inspekcji Weterynaryjnej, a także sposób sprawowania nadzoru i pozostałe zadania 

wykonywane przez inspekcję. Poinformowała, iż Inspekcja zatrudnia 5 lekarzy weterynarii, 3 

pracowników administracyjnych i 2 pracowników księgowości.  

Informacja w formie pisemnej przesłana Radnym Powiatu stanowi załącznik do protokołu.  
 

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu przypomniała, iż niniejsza informacja była szczegółowo 

omawiana na ostatnim posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa, gdzie 

Powiatowy Lekarz Weterynarii odpowiadała na zgłaszane pytania. 
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Ad. 9 a)  

         Skarbnik Powiatu uzasadniając projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian  

w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok, zwróciła uwagę,  

iż w przesłanym Radnym projekcie uchwały zbędnie zawarto § 3 i w związku tym w dniu 

dzisiejszym Radni otrzymali skorygowaną treść uchwały. Wyjaśniła, iż w związku z faktem, 

że dach na budynku Starostwa nie wymaga modernizacji tj. wymiany pokrycia części dachu 

wraz modernizacją rynien zamiast niniejszego zadania w ramach zabezpieczonych środków 

będzie wykonywane zadanie "Przebudowa pomieszczenia nr 8 Wydziału Komunikacji  

i Transportu Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu przy Pl. Wolności 13" dla 

potrzeb wydzielenia pomieszczenia dla Kierownika Wydziału. Dotychczasowe pomieszczenie 

zajmowane przez Kierownika Wydziału Komunikacji zostanie przeznaczone na biuro 

Konserwatora Zabytków.  
 

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 20 obecnych na sali Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli 

się za podjęciem uchwały.  

W wyniku głosowania uchwała Nr XII/101/2015 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 omawiając projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zwróciła uwagę na wprowadzone zadanie 

"Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu obiektów 

topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 

kartograficznych" dla gminy Reńska Wieś. W przypadku niniejszego zadania kwota 10 000 

zł. zostanie wydatkowana w roku bieżącym, a kwota 170 000 zł. w roku przyszłym.   
 

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 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

Uchwała Rady Powiatu Nr XII/102/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Przedmiotowa uchwała 

stanowi załącznik do protokołu.  
 

c) 

         Przewodnicząca Rady Powiatu przystępując do procedowania projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Powiatowy program usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2015-2032" powitała obecnych 

na obradach Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz 

przedstawiciela firmy Albeko opracowującej niniejszy dokument. Poinformowała, iż bardzo 

szczegółowo dokument ten był analizowany na posiedzeniu Komisji Infrastruktury  

i Bezpieczeństwa i zwróciła się do Rady z zapytaniem czy konieczne jest ponowne 

szczegółowe omówienie w/w programu.  
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Radni Powiatu jednogłośnie zgodzili się na to, aby nie omawiać ponownie szczegółowo 

programu stanowiącego załącznik do projektu uchwały.  

Do niniejszego projektu nie zgłoszono również uwag ani pytań.  
 

         Przewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała i poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Powiatowy program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2015-2032".  

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

uchwały.  

W wyniku głosowania uchwałę Nr XII/103/2015 w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: 

"Powiatowy program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2015-2032". Rada Powiatu podjęła jednogłośnie. 

Przedmiotową uchwałę załączono do protokołu.  
 

d) 

Kolejno przystąpiono do analizowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn.: "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych  

i kartograficznych województwa opolskiego".  
 

Rada Powiatu nie zgłosiła uwag, pytań ani zastrzeżeń do w/w projektu.  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała, po czym poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn.: "e-usługi 

cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego".  

W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

realizacji przedsięwzięcia pn.: "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

województwa opolskiego" została jednogłośnie podjęta. Niniejsza uchwała – w załączeniu.  
 

Rada Powiatu zamieniła kolejność rozpatrywania dwóch następnych uchwał.  
 

f)  

         Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

"Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok" był omawiany na 

posiedzeniu Komisji Edukacji i Promocji Powiatu. Poprosiła o zgłaszanie ewentualnych pytań 

lub uwag.  
 

Do w/w projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 

         Pani Przewodnicząca odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok". 

W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

W rezultacie głosowania uchwała Nr XII/105/2015 Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 

"Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
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2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok" została jednogłośnie 

podjęta. W/w uchwałę załączono do protokołu.  
 

e) 

Rada Powiatu przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego 

projektów aktów prawa miejscowego. Przedmiotowy projekt uchwały był opiniowany przez 

Komisję Edukacji i Promocji Powiatu.   
 

Do w/w projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała, a następnie poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego. 

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

Uchwałę Nr XII/106/2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  

z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego 

podjęto jednogłośnie. Niniejsza uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 

g) 

         Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie pytań lub ewentualnych uwag do projektu 

uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych  

w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim w 2016r.  
 

Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała, po czym poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych  

w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim w 2016r.  

W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, spośród których 18 Radnych zagłosowało za 

przyjęciem uchwały, natomiast 2 Radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwałę Nr XII/107/2015 Rady Powiatu w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów 

aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim w 2016r. podjęto zwykłą 

większością głosów. Niniejszą uchwałę załączono do protokołu.  
 

h) 

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu za 2015r.  
 

Do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono uwag, ani pytań.  
 

         Przewodnicząca Rady Danuta Wróbel poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały.  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XII/108/2015 w sprawie ustalenia godzin pracy i planu 

dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim w 2016r. 

jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała - w załączeniu.  
 

Ad. 10 

Na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu wpłynęły 2 pisemne interpelacje.  
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Pierwszą interpelację złożył Radny Henryk Chromik, który zwrócił się z prośbą o informację 

ile rurociągów z rur azbestowych istnieje w poszczególnych gminach w rozbiciu na sołectwa. 

Ponadto Radny ponowił prośbę o przywrócenie na ul. Mostowej znaku ograniczającego 

prędkość do 70 km/h, gdyż po obydwóch stronach drogi wybudowane zostały ścieżki 

rowerowe, a obecnie jest tam ograniczenie do 60 km/h.  

Kserokopia interpelacji – w załączeniu.  

Na złożoną interpelację Radny uzyska pisemną odpowiedź. 
 

Drugą interpelację zgłosił Radny Paweł Masełko, który zapytał czy na 2016r. zaplanowane 

zostały podwyżki płac dla pracowników obsługi szkół podległych Powiatowi oraz jakie są 

plany wykorzystania internatu szkolnego przy ZSŻŚ w Kędzierzynie – Koźlu.  

Kserokopia interpelacji – w załączeniu.  

Radny otrzyma pisemną odpowiedź na złożoną interpelację. 
 

Ad. 11 

         Radny Paweł Masełko poinformował, iż na spotkaniach Rad Osiedli Stare Miasto i Rogi 

mieszkańcy prosili o przekazanie przedstawicielom samorządów spraw związanych  

z inwestycjami. Mieszkańcy Starego Miasta zwracali uwagę na ich przedmiotowe traktowanie 

przez policję i prosili o zorganizowanie np. w ramach Uniwersytetu III wieku spotkania  

z policjantami celem przekazania seniorom informacji o przysługującym im prawom oraz 

instrukcji na temat sposobów zabezpieczania się przed próbami wyłudzania pieniędzy itp.  

Mieszkańcy osiedla Rogi sygnalizowali problemy związane z brakiem chodników i ścieżek 

rowerowych przy ul. Stoczniowców na odcinku prowadzącym do stoczni i siedziby firmy 

Dammen Shipyards oraz przy ul. Głównej(dokończenie istniejącego chodnika). Mieszkańcy 

zwracali uwagę na problem z transportem ciężarowym elementów ze stoczni oraz innych 

firm. Istniejący na odcinku prowadzącym z osiedla Rogi do Koźla wiadukt z uwagi na zbyt 

niskie usytuowanie jest dla tego typu pojazdów nieprzejezdny i samochody ciężarowe 

przemieszczają się lokalnymi drogami niszcząc je. W związku z tym mieszkańcy prosili, aby 

w przyszłości rozważyć możliwość pogłębienia przejazdu pod wiaduktem.  

         Starosta Małgorzata Tudaj poinformowała, iż spotkania emerytów z policjantami są 

organizowane sukcesywnie. Pani Starosta uczestniczyła w kilku takich spotkaniach na terenie 

różnych osiedli. Odnośnie propozycji rozwiązań drogowych poprosiła, aby przed złożeniem 

rozważyć je, ponieważ zdarza się, że wśród ogółu mieszkańców kilku okaże niezadowolenie  

z każdej wykonywanej inwestycji.  

         Radny Paweł Masełko stwierdził, iż Rady Osiedla są elementem pośrednim pomiędzy 

Radnymi (Miasta lub Powiatu) a mieszkańcami. Mieszkańcy są zadowoleni mając możliwość 

spotkania na radzie osiedlowej Radnego Powiatu. Na osiedlu Stare Miasto mieszka dużo osób 

w starszym wieku i podczas spotkania rady osiedla prosiły one o przekazanie zgłaszanych 

sugestii.  
  

         Radny Andrzej Lachowicz poinformował, iż złożył dokumentację na dodatkowe prace 

przy remoncie drogowym na osiedlu Piastów polegające na montażu progów zwalniających 

przy ścieżkach rowerowych. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg poinformował jednak,  

iż te zadania znajdują się w gestii miasta i niniejsze dokumenty przekazał do Urzędu Miasta. 

W związku tym Radny zapytał czy Zarząd Powiatu otrzymał informacje w niniejszym 

temacie. Następnie nawiązując do kalendarza spotkań Starosty i ujętej w nim informacji  

o konwencie Starostów z dnia 17 listopada br. i stanowisku dotyczącym pensji dla 

pielęgniarek i położnych zapytał ile będzie wynosiła faktyczna podwyżka, czy będzie 

wliczona do pensji zasadniczej i od kiedy zostanie wprowadzona. W kwestii pozwów 
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sądowych pielęgniarek w stosunku do Dyrektora SP ZOZ Radny zapytał o stan wniesionych 

pozwów i czy widoczna jest tendencja zwyżkowa czy zniżkowa rezygnacji z pozwów.  

         Starosta Powiatu odpowiedziała, iż odnośnie progów zwalniających na osiedlu Piastów 

nie posiada żadnej informacji z Urzędu Miasta. W kwestii podwyżek dla pielęgniarek  

i położnych Pani Starosta poinformowała, iż miałyby one być wprowadzone od 01.10.2015r. 

Wysokość podwyżki łącznie to 400 zł.   

         Członek Zarządu Dariusz Szymański wyjaśnił, iż większość dyrektorów sp zoz-ów 

pamiętając poprzednią ustawę, gdzie pieniądze były wyznaczone osobno, a w późniejszym 

czasie szpitale zostały pozostawione z tym problemem same obecnie wypłaca te pieniądze  

w formie osobnego dodatku nazwanego dodatkiem związanym z zarządzeniem ministra.  

Z posiadanych przez Radnego informacji wynika, iż na terenie Województwa Opolskiego 

tylko 1 szpital w związku ze starymi zobowiązaniami wobec pielęgniarek wprowadził te 

podwyżki do poborów zasadniczych.  

         Starosta Powiatu dodała, iż podwyżka ma być "obok" pensji zasadniczej, ponieważ  

w sumie jest to dodatkowo 1 600 zł. Odnośnie pozwów sądowych w oparciu o dane  

z ubiegłego tygodnia Pani Starosta poinformowała, iż liczba pozwów ma tendencję zniżkową.  
 

         Radny Sebastian Szklarczyk poinformował, iż w przyszłym roku ma być budowana na 

Dębowej ścieżka rowerowa odciążająca drogę powiatową. Zapytał czy w związku z tym na 

drodze powiatowej zostanie zamknięty ruch dla rowerów.  

         Starosta Powiatu podkreśliła, iż takiej decyzji nie podejmuje Zarząd Powiatu. Odnośnie 

zadań drogowych Zarząd nie podjął jeszcze żadnych decyzji. Obecnie trwają rozmowy o 

środkach nakierowanych na gminy, a jeśli powiat zdecyduje się uczestniczyć w tym 

zaproponowanym przez Wójta zadaniu to nie wiadomo czy będzie się to wiązać z zakazem 

ruchu dla rowerów. Decyzje o tym podejmuje Komisja Bezpieczeństwa, w której skład 

wchodzą inżynierowie ruchu drogowego i policjanci.  

         Radny Sebastian Szklarczyk zapytał czy powiat dofinansuje budowę ścieżki rowerowej, 

gdyż to zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu powiatu.  

         Starosta Powiatu ponownie podkreśliła, iż w projekcie budżetu na przyszły rok nie ma 

określonych szczegółowo zadań tylko podana jest ogólna kwota na ten cel. Na chwilę obecną 

na remonty drogowe jest 800 000 zł. Na następnej sesji zostaną Radzie przedstawione 

konkretne zadania jakie będą realizowane w ramach niniejszych środków. Wójt Gminy 

zaproponował, iż część zadania będzie realizował z własnych środków, Gmina Kędzierzyn – 

Koźle dołoży 100 000 zł. i proponowano, aby powiat również dołożył 100 000 zł. W ten 

sposób będzie można poprowadzić ścieżkę rowerową wałem wokół akwenu.  

 

Ad. 12  

         Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, iż następna sesja zaplanowana jest na 17 

grudnia br., jeśli do tego terminu będzie możliwe uzyskanie opinii RIO do projektu budżetu. 

         Starosta Powiatu zwróciła uwagę, iż może zdarzyć się, że z powodów ewentualnych 

zmian w tegorocznym budżecie będzie konieczne zwołanie sesji w okresie między świętami i 

Nowym Rokiem.  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu zakończyła obrady XII sesji Rady Powiatu.  

 

                  
Protokołowała 

Anna Kramarz   

Przewodnicząca Rady Powiatu 

           mgr Danuta Wróbel 
 


