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

z dnia 17 grudnia 2015r. 
 

Przed rozpoczęciem obrad Starosta Małgorzata Tudaj w związku ze zmianą sposobu 

przesyłania Radnym materiałów na posiedzenia komisji problemowych i sesje wręczyła 

Radnym Powiatu tablety, a informatyk objaśnił zasady ich użytkowania.  

 

Ad. 1  

         Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel rozpoczęła obrady XIII sesji witając: 

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.  

 

Ad. 2 

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

stwierdziła, iż obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarło pozostałych 2 Radnych). 

Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  

 

Do przesłanego porządku obrad sesji nie zgłoszono uwag.  

         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj zgłosiła poprawkę do pkt 9 e) polegającą na 

rozszerzeniu treści § 11 pkt 5 projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne 

niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystywania tak, aby brzmiał on: "W przypadku, gdy 

dokumenty, w oparciu o które ma zostać przeprowadzona kontrola znajdują się poza siedzibą 

dotowanej szkoły, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić ich dostępność w siedzibie 

dotowanej szkoły na czas przeprowadzenia kontroli. O każdej zmianie siedziby szkoły organ 

prowadzący jest zobowiązany poinformować Powiatowy Zespół Oświaty w Kędzierzynie – 

Koźlu w terminie 3 dni, pod rygorem wynikającym z § 11.6. uchwały." Treść niniejszego 

rozszerzenia została Radnym przekazana na piśmie.  

 

Ad. 3  

         Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie protokół z XII sesji z dnia  

24 listopada 2015r. wyłożony do wglądu w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Starostwa. 

Do treści protokołu nie zgłoszono żadnych uwag.  

W głosowaniu wzięło udział 21 Radnych, którzy jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem 

protokołu.  

Protokół z XII sesji Rady Powiatu z dnia 24 listopada 2015r. został jednogłośnie przyjęty.  

 

Ad. 4  

         Przewodnicząca Rady Powiatu złożyła informację o pismach otrzymanych w okresie 

międzysesyjnym tj. od dnia 25.11.2015r. do dnia 16.12.2015r. oraz o spotkaniach, w których 

uczestniczyła reprezentując Radę Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do protokołu.   

Pani Przewodnicząca odnosząc się do pisemnego sprawozdania poinformowała, iż na jej ręce 

w dniu 02.12.2015r. wpłynęła skarga Pani Katarzyny Dysarz na bezczynność Starosty 

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego - Małgorzaty Tudaj w zakresie realizacji ustawowych 
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obowiązków wynikających z art. 253 kpa. Niniejszą skargę Przewodnicząca przekazała 

Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia (Treść skargi – w załączeniu do protokołu).  

Ponadto Pani Przewodnicząca przekazała Radnym do wglądu treść otrzymanej Uchwały Rady 

Powiatu Opolskiego w sprawie rezolucji na temat nienaruszalności granic Powiatu 

Opolskiego. (Uchwała – w załączeniu do niniejszego protokołu).  

Następnie wymieniła licznie wpływające kartki z życzeniami świątecznymi kierowanymi pod 

adresem Rady Powiatu.  

Szczególną uwagę Przewodnicząca zwróciła na przekazany Radnym w materiałach sesyjnych 

projekt planu pracy Rady na 2016r. (Projekt planu pracy – w załączeniu). Podkreśliła, iż plan 

ten w miarę potrzeb może ulec modyfikacji i poprosiła o wniesienie ewentualnych uwag  

i propozycji do czasu następnej sesji Rady Powiatu.  

 

Ad. 5  

         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj złożyła sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu za okres 25 listopada – 10 grudnia br.  

Niniejsze sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Szczegółowo Pani Starosta przedstawiła kalendarz spotkań i wydarzeń za okres 25 listopada 

2015r. – 08 grudnia 2015r. oraz uzupełnienie do kalendarza spotkań i wydarzeń za okres 

ubiegłego tygodnia tj. 10 – 16 grudnia 2015r. 

Kalendarz spotkań Starosty oraz jego uzupełnienie – w załączeniu.  

 

         Radny Andrzej Lachowicz odnosząc się do ujętej w kalendarzu informacji  

o uczestnictwie w oficjalnym otwarciu instalacji do produkcji nawozów RSM wraz z bazą 

logistyczną w Grupie Azoty ZAK S.A. w dniu 25.11.2015r. zapytał czy w związku z tym 

wydarzeniem w powiecie zmalała stopa bezrobocia i czy przybyło miejsc pracy. 

         Wicestarosta Józef Gisman wyjaśnił, iż w zakładach otwarto instalację, przy której 

stworzono kilkanaście nowych miejsc pracy, ponieważ wiąże się to z nową logistyką 

transportu nawozów. Instalacja powstała w związku z dużym zapotrzebowaniem na 

profesjonalne nawozy w rolnictwie. Jest to jedyna tego typu inwestycja, gdzie powstały nowe 

miejsca pracy, gdyż najczęściej nowe instalacje są jedynie udoskonaleniem już istniejących.   

 

         Sekretarz Powiatu Dorota Zasłonka przedstawiła informację o kontrolach zewnętrznych 

odbywających się w Starostwie w okresie międzysesyjnym. Poinformowała, iż zakończyła się 

kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Powiatowym Zespole Oświaty. W okresie 

międzysesyjnym zakończył się również audyt wewnętrzny w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie.  

         Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty Aurelia Stępień poinformowała, iż kontrola 

UKS dotyczyła roku 2011 i stanu liczebnego podanego w Systemie Informacji Oświatowej na 

dzień 30 września 2010r. Kontrola zakończyła się zaleceniem zwrotu kwoty 660 000 zł.  

z tytułu nienależnie pobranej subwencji oświatowej. Niniejsza subwencja w dużej części 

wynika z nieuznania przez UKS udziału uczniów w zajęciach edukacyjnych w szkole 

niepublicznej ŻAK na kwotę 605 000 zł. w związku z liczbą uczniów, którzy rozpoczęli 

zajęcia na dzień 02 października 2010r. Pozostała kwota 56 000 zł. dotyczyła m.in. 

pojedynczych osób w szkołach publicznych (m.in. w klasie sportowej ZSTiO i w ZS 

Komorno), i szkołach niepublicznych. Na dzień dzisiejszy decyzja w sprawie kwoty 660 000 

zł. określonej przez Ministra Finansów zostaje oddana do ponownego rozpatrzenia przez 

Ministra Finansów, gdyż PZO nie zgadza się z zakwestionowaniem osób w szkole ŻAK, 

które faktycznie realizowały obowiązek nauki pomiędzy 02.10.2010r. i 30.06.2011r. 

Aktualnie zakończyła się również kontrola prowadzona ponownie w stosunku do szkół 
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publicznych i niepublicznych za rok 2012. W wyniku tej kontroli UKS naliczył kwotę  

944 000 zł. z tytułu subwencji nienależnie przyznanej Powiatowi Kędzierzyńsko – 

Kozielskiemu w związku z rozpoczęciem przez tę samą szkołę zajęć w październiku 2011r., 

co nie było zgodne ze stanem faktycznym wykazanym przez kontrolę UKS według SIO na 

dzień 30 września 2011r.  

         Radny Tomasz Kandziora zapytał o możliwości podjęcia działań prawnych wobec 

szkoły ŻAK w przypadku nieuznania odwołań przez Ministra Finansów.  

         Dyrektor PZO wyjaśniła, iż jeśli Minister Finansów utrzyma decyzję w mocy to Powiat 

Kędzierzyńsko – Kozielski będzie ubiegał się o zwrot subwencji nienależnie przyznanej 

szkole niepublicznej ŻAK.  

         Dyrektor PCPR Dorota Rak poinformowała, iż audyt wewnętrzny w jednostce 

obejmował kadry. W wyniku audytu okazało się, że część osób zajmuje stanowiska 

niezgodnie ze swoimi kwalifikacjami i zostało to naprawione poprzez podpisanie porozumień 

zmieniających stanowiska oraz zakresy obowiązków. Audyt wykazał również, że zarówno 

pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie od 2010r. oraz 

3 spośród 4 pracowników socjalnych PCPR od 2012r., kiedy weszła w życie ustawa  

o wspieraniu rodziny i o pieczy zastępczej w sposób nieprawidłowy pobierało dodatek dla 

pracownika socjalnego w wysokości 250 zł. miesięcznie. Dodatki te pochodziły z dotacji,  

w związku z czym w dniu 08 grudnia br. nastąpił zwrot środków do Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego  

 

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 wspólnie z Komisją Infrastruktury i Bezpieczeństwa w dniu 

10.12.2015r. Komisje jednogłośnie zaopiniowały projekt budżetu Powiatu na 2016r. wraz  

z przedłożoną i przedstawioną autopoprawką. Kolejno również jednogłośnie Komisje 

pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz  

z przedstawioną autopoprawką. Komisje zaopiniowały także jednogłośnie pozytywnie projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego. W dalszej części posiedzenia Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego do 2022 roku".  

         Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Paweł Masełko uzupełniając 

informację o wspólnym posiedzeniu powiedział, że Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa 

również pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową. 

Samodzielnie Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała dwa 

projekty uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia trójstronnego 

pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim, a Powiatem Strzeleckim i Gminą 

Kędzierzyn – Koźle dotyczącego wyznaczenia Powiatu Strzeleckiego jako zamawiającego 

upoważnionego do przeprowadzenia postępowania zmierzającego do uzyskania dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1435 O Zalesie Śląskie – 

Kędzierzyn-Koźle oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

(Wnioski z wspólnego posiedzenia – w załączeniu).  

 

         Przewodnicząca Komisji Budżetu Barbara Wołowska poinformowała, iż Komisja 

obradowała wspólnie z Komisją Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 11.12.2015r. Tematem 
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posiedzenia był projekt budżetu Powiatu na 2016r. oraz wieloletnia prognoza finansowa –  

w tym przedsięwzięcia. Obydwa projekty zostały przez obecnych na posiedzeniu Członków 

obydwóch Komisji jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie. Ponadto Komisja Budżetu 

zaopiniowała pozytywnie zmiany w budżecie na 2015r. i zmianę wieloletniej prognozy 

finansowej. Wspólnie Komisje zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

związaną ze zmianą sposobu przekazywania materiałów na sesje i komisje problemowe. 

Pozytywnie zaopiniowano również projekt Strategii Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego do 2022 roku. W trakcie posiedzenia zgłaszano uwagę, iż Strategia jako ważny 

dokument powinna być wymieniona w porządku obrad posiedzenia. Komisje zapoznały się  

z odpowiedzią na zgłoszony na poprzednim posiedzeniu Komisji Budżetu wniosek Radnego 

Andrzeja Krebsa w sprawie dofinansowania budżetów 2 szkół ponadgimnazjalnych na rok 

2016, czego wynikiem była autopoprawka wprowadzona przez Zarząd do projektu budżetu na 

2016r.   

         Przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Bożena Jankowska  

w uzupełnieniu sprawozdania ze wspólnego posiedzenia poinformowała, że poza wydaniem 

opinii do projektu budżetu, wieloletniej prognozy finansowej i wymienionych przez 

Przewodniczącą Komisji Budżetu uchwał zapoznano się i po dłuższej dyskusji jednogłośnie 

zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystywania z uwzględnieniem zmiany zapisu w § 10 pkt 2 z: "Organ dotujący może 

przeprowadzić kontrolę…" na: "Organ dotujący przeprowadza kontrolę…" 

(Wyciąg z protokołu z wspólnego posiedzenia – w załączeniu).  

 

         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Smal poinformował, iż Komisja odbyła 

swoje posiedzenie w dniu 08 grudnia br. w Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach, gdyż 

głównym tematem była kontrola działalności niniejszej jednostki za 2015r. Po dokonaniu 

kontroli Komisja nie wniosła uwag i jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem 

sprawozdania Dyrektora DPS. W dalszej części posiedzenia Komisja jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu na 2016r. wraz z wieloletnią prognozą 

finansową. Następnie wydano jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 

Ponadto zapoznano się i pozytywnie zaopiniowano projekt Strategii Rozwoju Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego do 2022 roku. W ostatniej części posiedzenia Komisja 

opracowała i przyjęła plan kontroli Komisji na 2016r. (Wnioski z posiedzenia –  

w załączeniu).  

 

Ad. 7 a)  

         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej opracowanej na lata 2016 – 2028 ze szczególnym 

uwzględnieniem autopoprawek wprowadzonych przez Zarząd Powiatu uchwałami nr 

42/178/2015 i 43/183/2015 z grudnia br.  

Szczegółowe objaśnienie niniejszej prognozy załączono do uchwały w w/w sprawie.  

 

         Przewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała uchwałę Nr 505/2015 z dnia 11 grudnia 

2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii  

o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Niniejsza opinia jest 

pozytywna.  

(Odczytana Uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu.)  
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         Przewodnicząca Rady Powiatu przypominając, iż wszystkie Komisje problemowe 

zaopiniowały przedstawiony projekt pozytywnie rozpoczęła dyskusję prosząc o zgłaszanie 

pytań.  

Do przedstawionego projektu wieloletniej prognozy finansowej nie zgłoszono pytań ani 

uwag.  

 

b) 

         Przewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała i poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  

W głosowaniu wzięło udział 21 Radnych, którzy jednogłośnie zagłosowali za podjęciem 

uchwały.  

W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. Niniejsza uchwała –  

w załączeniu do protokołu.  

 

Ad. 8 a) i b) 

         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka przedstawiła projekt budżetu Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2016 rok zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w dniu  

10 listopada 2015r. uchwałą Nr 38/159/2015 wraz z wprowadzonymi w grudniu br. przez 

Zarząd Powiatu uchwałami Nr 42/177/2015 i Nr 43/182/2015 autopoprawkami. (Budżet 

stanowi załącznik do podjętej uchwały). 

 

         Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel odczytała uchwałę nr 589/2015  

z dnia 11 grudnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. 

opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2016r. Wydana opinia jest 

pozytywna. (Odczytana uchwała RIO - w załączeniu do niniejszego protokołu). 

 

         Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała uchwałę Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 590/2015 z dnia 11 grudnia 2015r. nt. opinii  

o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej. Opinia 

Składu Orzekającego jest pozytywna. (Uchwałę RIO - załączono do niniejszego protokołu). 

 

c) i d) 

         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj poinformowała, iż wszystkie zgłaszane do budżetu 

na posiedzeniach Komisji merytorycznych wnioski zostały przez Zarząd pozytywnie 

rozpatrzone i zaakceptowane, czego wyrazem były przedstawione Komisjom autopoprawki.   

 

         Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, iż wszystkie Komisje problemowe Rady 

wydały pozytywne opinie do projektu budżetu Powiatu na 2016r. z uwzględnionymi 

autopoprawkami Zarządu. Następnie poprosiła o głosy w dyskusji.  

 

Pytań ani głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

 

e)         
         Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Mankiewicz odczytał, a Przewodnicząca 

Danuta Wróbel poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XIII/110/2015 Rady Powiatu  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2016 rok.  

W głosowaniu wzięło udział 21 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

w/w uchwały.    
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         Uchwała Nr XIII/110/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2016 rok została podjęta 

jednogłośnie. Niniejsza uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

         Starosta Powiatu złożyła serdeczne podziękowanie wszystkim Radnym za całoroczną 

pracę w samorządzie oraz za pozytywne zaopiniowanie i przyjęcie budżetu powiatu na rok 

2016. Podkreśliła, iż praca na komisjach była bardzo intensywna i podsumowywana na 

sesjach uchwałami i wnioskami. Serdeczne podziękowania skierowała również do członków 

Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu oraz wszystkich służb, które pracowały nad 

przyjętym projektem budżetu.  

 

Ad. 9 a)  

         Przewodnicząca Rady Powiatu przystąpiła do procedowania projektu uchwały  

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 

rok. Poinformowała, iż wszyscy Radni zapoznali się z przedmiotowym projektem na 

posiedzeniach Komisji problemowych i poprosiła o zgłaszanie ewentualnych pytań.  

 

Do w/w 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 16 obecnych na sali obrad Radnych, którzy jednogłośnie 

opowiedzieli się za podjęciem uchwały.  

W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/111/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian  

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

Niniejszą uchwałę załączono do protokołu.  

 

b) 

         Pani Przewodnicząca przystąpiła do odczytania projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Niniejsza uchwała jest 

konsekwencją uchwalonych zmian w budżecie Powiatu na 2015r. i została pozytywnie 

zaopiniowana na posiedzeniu Komisji Budżetu i Komisji Edukacji Promocji Powiatu.  

 

Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  

  

         Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie odczytany projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

Uchwała Rady Powiatu Nr XIII/112/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Przedmiotowa uchwała 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

c) 

         Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej Piotr 

Kramarz omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego do 2022 roku". Niniejszy projekt był opiniowany pozytywnie 

przez wszystkie komisje problemowe Rady. Pan Kierownik poinformował, iż projekt strategii 

był poddany od dnia 20.11.2015r. konsultacjom społecznym, w trakcie których wpłynęło 10 



 7 

niewielkich uwag. Autorami 8 uwag był Urząd Gminy Cisek, 1 uwaga była autokorektą i 1 

uwaga została zgłoszona przez Radnego Tomasza Kandziorę. Kierownik omówił uwagi, które 

zostały uwzględnione w projekcie strategii i podziękował za pracę powołanej przez Starostę 

Powiatu komisji do opracowania strategii. (Wykaz uwag – w załączeniu do protokołu).  

 

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono uwag ani pytań.  

 

         Przewodnicząca Danuta Wróbel odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do 2022 

roku". 

W głosowaniu wzięło udział 19 obecnych na sali obrad Radnych, którzy jednogłośnie 

opowiedzieli się za podjęciem uchwały.  

W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/113/2015 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia 

"Strategii Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do 2022 roku" została podjęta 

jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała – w załączeniu do protokołu.  

 

d)  

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie porozumienia trójstronnego pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim,  

a Powiatem Strzeleckim i Gminą Kędzierzyn – Koźle dotyczącego wyznaczenia Powiatu 

Strzeleckiego jako zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania 

zmierzającego do uzyskania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi 

powiatowej nr 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle. Przypomniała, iż przedmiotowa 

uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Infrastruktury i Bezpieczeństwa  

i poprosiła o ewentualne uwagi.  

 

Do przedmiotowego projektu nie zgłoszono uwag ani pytań.  

 

         Przewodnicząca Danuta Wróbel poddała pod głosowanie odczytany projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia trójstronnego pomiędzy Powiatem 

Kędzierzyńsko – Kozielskim, a Powiatem Strzeleckim i Gminą Kędzierzyn – Koźle 

dotyczącego wyznaczenia Powiatu Strzeleckiego jako zamawiającego upoważnionego do 

przeprowadzenia postępowania zmierzającego do uzyskania dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-

Koźle. 

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

uchwały.  

W rezultacie głosowania uchwałę Nr XIII/114/2015 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia trójstronnego pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko – 

Kozielskim, a Powiatem Strzeleckim i Gminą Kędzierzyn – Koźle dotyczącego wyznaczenia 

Powiatu Strzeleckiego jako zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia 

postępowania zmierzającego do uzyskania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 

przebudowę drogi powiatowej nr 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle jednogłośnie 

podjęto. Powyższa uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

e)  

         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj przypomniała, iż na początku obrad sesji zgłosiła 

wniosek o dokonanie zmiany w treści projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne 

niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu 
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kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, polegający na rozszerzeniu treści § 11 pkt 5. 

(Kserokopia wniosku – w załączeniu do protokołu). Zapis ten powinien brzmieć: "W 

przypadku, gdy dokumenty, w oparciu o które ma zostać przeprowadzona kontrola znajdują 

się poza siedzibą dotowanej szkoły, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić ich 

dostępność w siedzibie dotowanej szkoły na czas przeprowadzenia kontroli. O każdej zmianie 

siedziby szkoły organ prowadzący jest zobowiązany poinformować Powiatowy Zespół 

Oświaty w Kędzierzynie – Koźlu w terminie 3 dni, pod rygorem wynikającym z § 11.6. 

uchwały.". Wyjaśniła, że Starostwo w ostatnim czasie miało do czynienia z przypadkiem, 

któremu niniejszy zapis w przyszłości powinien zaradzić.  

         Radny Andrzej Lachowicz przypomniał, iż na wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji 

i Komisji Budżetu sugerował dopisanie do § 3 pkt 4 podpunktu 11, w którym można określić, 

iż organ prowadzący wskazuje miejsce przechowywania dokumentacji prowadzonej 

działalności gospodarczej. Wówczas rozbudowywanie § 11 pkt 5 byłoby zbędne, a organ 

kontrolujący udając się na kontrolę wiedziałby gdzie znajduje się dokumentacja.  

         Starosta Powiatu stwierdziła, iż może stać się tak, że organ prowadzący tego nie wskaże 

i zapis ma na celu zabezpieczenie przed taką sytuacją.  

         Mecenas Mirosław Semeniuk zwrócił uwagę, iż miejsce prowadzenia szkoły jest 

wskazane na początku i panuje domniemanie, że tam też znajduje się dokumentacja. 

Proponowane przez Panią Starostę rozszerzenie zapisu dotyczy sytuacji, kiedy bez 

poinformowania kogokolwiek, nagle organ zmieni siedzibę szkoły i miejsce przechowywania 

dokumentacji. Starostwo już spotkało się z przypadkiem, gdzie idąc na kontrolę okazało się, 

że dokumentacja została przeniesiona i siedziba szkoły również została przeniesiona. Ten 

zapis spowoduje, że organ prowadzący musi zawiadomić w ciągu 3 dni o zmianie siedziby  

i zmianie miejsca przechowywania dokumentacji. Skutkiem niewywiązania się z powyższego 

są sankcje przewidziane w przywołanym przepisie, łącznie ze wstrzymaniem dotacji.  

         Starosta Powiatu wyjaśniła, iż do projektu nie wprowadzono poprawki proponowanej 

przez Radnego na posiedzeniu Komisji Edukacji i Komisji Budżetu, ponieważ funkcjonuje 

Zarządzenie Starosty na temat przeprowadzania kontroli pod względem SIO, ale statut 

Powiatowego Zespołu Oświaty wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Radnych i tutaj ten zapis 

musiał się pojawić.  

 

         Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie omówiony projekt uchwały  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym  

i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystywania, łącznie wnioskowanym rozszerzeniem treści § 11 pkt 5. 

W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały uwzględniającej rozszerzoną treść § 11 pkt 5. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez 

osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania została podjęta jednogłośnie. Niniejsza 

uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

f) 

         Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, iż projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego był omawiany 

na posiedzeniach wszystkich komisji problemowych. Konieczność zmiany statutu wiąże się 

ze zmianą formy przesyłania Radnym materiałów na elektroniczną.  

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała i poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały.  
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W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

Uchwała Nr XIII/116/2015 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego została jednogłośnie podjęta. Przedmiotową uchwałę 

załączono do protokołu.  

 

g) 

         Przewodnicząca Rady Danuta Wróbel poprosiła o zgłaszanie ewentualnych pytań do 

projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 

Plan kontroli został opracowany przez Komisję Rewizyjną na ostatnim posiedzeniu.  

         Radny Grzegorz Mankiewicz zawnioskował, aby w każdym miesiącu do tematyki obrad 

Komisji Rewizyjnej wpisano punkt poświęcony rozpatrzeniu skarg wpływających do Rady 

Powiatu. Wówczas wszystkie skargi zostaną dostarczone Komisji, która w ramach swoich 

kompetencji będzie mogła je przeanalizować bez konieczności głosowania na sesjach.  

         Mecenas Mirosław Semeniuk zwrócił uwagę, iż Przewodnicząca Rady przed sesją 

zawsze może skierować skargę do Komisji, jeśli Rada przyjmie taką zasadę i ją przegłosuje,  

a wówczas nie trzeba będzie przegłosowywać każdej skargi osobno. Przewodnicząca przed 

sesją może skierować skargi do odpowiedniej Komisji.  

         Radny Grzegorz Mankiewicz ponowił wniosek, aby do planu pracy Komisji Rewizyjnej 

w każdym miesiącu wpisać temat "Rozpatrywanie skarg". Zaznaczył, iż jeśli żadna ze skarg 

nie wpłynie to punkt ten nie będzie realizowany.  

 

         Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie wniosek Radnego Grzegorza 

Mankiewicza o dopisanie do planu kontroli Komisji Rewizyjnej w każdym miesiącu tematu 

"Rozpatrywanie skarg". 

W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 

powyższego wniosku.  

W wyniku głosowania wniosek o dopisanie do planu kontroli Komisji Rewizyjnej w każdym 

miesiącu tematu "Rozpatrywanie skarg" został jednogłośnie przyjęty. W związku  

z powyższym załączony do projektu uchwały plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016r. 

został w każdym miesiącu uzupełniony o punkt "Rozpatrywanie skarg".  

 

Kolejno Przewodnicząca Danuta Wróbel poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 

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

uchwały. 

W rezultacie głosowania uchwała Nr XIII/117/2015 Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok została podjęta jednogłośnie. W/w uchwała – 

w załączeniu do protokołu.  

 

         Pani Przewodnicząca zgłaszając wątpliwości co do sposobu przekazania na dzisiejszej 

sesji otrzymanej skargi na Starostę Powiatu do Komisji Rewizyjnej poprosiła radcę prawnego 

o wykładnię prawa.  

         Mecenas Mirosław Semeniuk poinformował, iż zgodnie z zasadami należało 

przegłosować skierowanie niniejszej skargi do Komisji Rewizyjnej. W momencie gdy Rada 

wypracuje uchwałę, w myśl której Przewodnicząca Rady będzie bezpośrednio kierować 

skargi do Komisji Rewizyjnej nie będzie potrzeby każdorazowego głosowania.  

 

         Przewodnicząca Rady Powiatu w związku z wyjaśnieniem Radcy Prawnego poddała 

pod głosowanie skierowanie skargi Pani Katarzyny Dysarz z dnia 02.12.2015r. na 
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bezczynność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego - Małgorzaty Tudaj w zakresie 

realizacji ustawowych obowiązków wynikających z art. 253 kpa do rozpatrzenia przez 

Komisję Rewizyjną.  

W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za 

skierowaniem skargi do Komisji Rewizyjnej.  

W wyniku głosowania w/w skargę skierowano do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.  

 

h) 

         Przewodnicząca Rady Powiatu przypomniała, iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego była omawiana i opiniowana przez Komisję Infrastruktury na 

wspólnym posiedzeniu z Komisją Zdrowia. Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat sali lekcyjnej w Zespole Szkół Żeglugi 

Śródlądowej firmie Usługowej M-P Mirosław Potas w celu prowadzenia zajęć w ramach 

kursu prawa jazdy. 

 

Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag, ani pytań. 

 

         Przewodnicząca Rady odczytała, po czym poddała pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 

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

w/w uchwały.  

Uchwała Nr XIII/118/2015 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

została podjęta jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 10 

Na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu wpłynęła 1 interpelacja.  

 

Autorem interpelacji był Radny Andrzej Lachowicz, który w imieniu mieszkańców osiedla 

Piastów zwrócił się o zapewnienie i zainstalowanie właściwej ilości sprawnych lamp 

ulicznych na ul. Królowej Jadwigi.  

Kserokopia interpelacji – w załączeniu.  

Radny otrzyma pisemną odpowiedź na złożoną interpelację. 

         Starosta Powiatu wyjaśniła, iż adresatem niniejszej prośby powinna być Gmina 

Kędzierzyn – Koźle, w której gestii znajduje się oświetlenie. Zapewniła, iż interpelacja 

Radnego zostanie przekazana władzom gminy.  

 

Ad. 11 

         Radny Paweł Masełko odniósł się do otrzymanej odpowiedzi na złożoną przez niego na 

poprzedniej sesji interpelację dotyczącą internatu przy ZSŻŚ. Odpowiedź zawiera informację, 

iż na II i III piętrze tego obiektu są przygotowywane sale lekcyjne. Radny w związku z tym 

skierował do Wicestarosty Powiatu pytanie, co stanie się w sytuacji, kiedy w momencie 

przeprowadzania naboru do szkół ponadgimnazjalnych zgłosi się dużo uczniów spoza terenu 

powiatu chcących skorzystać z bursy, w której nie będzie już wolnych miejsc. Poprosił  

o wyjaśnienie czy problem ten będzie rozwiązywany w późniejszym czasie, czy też będzie 

wdrażana koncepcja wykorzystania tego internatu.  

         Wicestarosta Józef Gisman poinformował, iż Starostwo przyjmuje dane statystyczne 

mówiące o procencie uczniów, którzy potrzebują bursy. Obecnie tylko dlatego, że powstała 
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klasa sportowa bursa jest wykorzystana, ale w poprzednich latach obłożenie tej jednostki 

wynosiło 60-70 %. Uzupełniano wolne miejsca poprzez zakwaterowanie uczestników 

różnych kursów. Jeśli do szkół zgłosi się większa ilość uczniów spoza powiatu to powiat ma 

możliwości w ŻŚŻŚ, gdzie istnieje nie do końca wykorzystana przestrzeń. Gdyby duża liczba 

młodzieży do zakwaterowania pojawiła się w przyszłym roku to istnieją możliwości 

zapewnienia im noclegów na Szkwale, gdzie są pokoje noclegowe, które można zamienić na 

pokoje "bursowe" dla osób starszych. Jeśliby liczba uczniów okazała się naprawdę duża, 

chociaż to mało prawdopodobne, to istnieje możliwość wykorzystania przestrzeni w ZŚŻŚ, 

gdzie jest przygotowana koncepcja, ale dotąd nie było potrzeby i nie inwestowano w to.  

         Starosta Powiatu dodała, iż powiat jest nastawiony na pozyskanie młodzieży z zewnątrz 

przede wszystkim do ZSŻŚ. Aktualnie bursa zabezpiecza zapotrzebowanie na 

zakwaterowanie dla młodzieży tej szkoły oraz dla uczniów klasy sportowej. Dobrze byłoby 

gdyby okazało się, że zapotrzebowanie jest duże, ale należy podkreślić, iż na razie 

odnotowuje się spadek liczby młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym.  

         Radny Paweł Masełko zaznaczył, że jeśli uda się kontynuacja rozwoju klasy siatkarskiej 

to w perspektywie 3 lat może okazać się, że zakwaterowania potrzebuje nawet około 50 

uczniów. Do tego trzeba doliczyć uczniów ZSŻŚ oraz uczniów klasy e-sportowej z ZSTiO. 

Zadowolenie Radnego budzi fakt, że powiat jest przygotowany do tego, aby ewentualnie 

wykorzystać pomieszczenia na Szkwale.   

         Przewodnicząca Rady Powiatu wyraziła przekonanie, iż jeśli faktycznie dzieci spoza 

powiatu przybędzie do szkół ponadgimnazjalnych to władze powiatu będą czynić wszystko, 

aby zapewnić im dobre warunki.  

 

         Radny Tomasz Kandziora nawiązał do pisma i uchwały Rady Powiatu Opolskiego  

w sprawie nienaruszalności granic Powiatu Opolskiego. Zapytał czy intencją autorów pisma 

była informacja, czy też oczekują oni zajęcia stanowiska w tej kwestii. Ponadto wspomniał  

o inicjatywie podjęcia działań w sprawie nienaruszalności granic województwa i zapytał  

o plany zajęcia stanowiska w kwestii jednej i drugiej inicjatywy.   

         Starosta Powiatu wyraziła przypuszczenie, że Powiat Opolski przesłał swoją uchwałę 

Radzie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego jako drogowskaz, aby Rada również podjęła 

podobną uchwałę. Jednocześnie zwróciła uwagę, iż najbardziej zainteresowany powiat dotąd 

nie podjął uchwały w kwestii nienaruszalności granic województwa.  

 

Ad. 12 

         Przewodnicząca Rady podziękowała Radnym za pracę w roku 2015 oraz złożyła 

wszystkim serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku. Poinformowała, iż następna sesja zaplanowana jest na dzień 26 stycznia 2016r.  

i zakończyła obrady XIII sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  

 

Protokołowała     

Anna Kramarz 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

           mgr Danuta Wróbel 
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