
PROTOKÓŁ Nr XIV/2016 
z sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 26 stycznia 2016r. 
 

Ad. 1  

         Przewodnicząca Rady Danuta Wróbel otwarła XIV sesję Rady Powiatu 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.  

Szczególnie serdecznie powitała zaproszonych na obrady Komendantów: Dariusza 

Szelwickiego – Komendanta Powiatowego Policji i Mirosława Stadniczuka – Zastępcę 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Pana Piotra Jahna - asystenta 

Posła RP Ryszarda Wilczyńskiego.  
 

Ad. 2 

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

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

Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  

 

         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Smal zgłosił wniosek o rozszerzenie 

porządku obrad sesji o ppkt 10 e) – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani 

Katarzyny Dysarz z dnia 25 listopada 2015r. na bezczynność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko 

– Kozielskiego.  
 

         Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie propozycję rozszerzenia porządku obrad 

o ppkt 10e) o treści proponowanej przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

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

wprowadzeniem do porządku obrad w/w projektu uchwały. 

W wyniku głosowania do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi Pani Katarzyny Dysarz z dnia 25 listopada 2015r. na bezczynność 

Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Skarga ta będzie rozpatrywana w podpunkcie 

10e).  
 

Ad. 3  

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

17 grudnia 2015r. wyłożony do wglądu w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Starostwa. Do 

treści protokołu nie zgłoszono żadnych uwag.  

W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem 

protokołu.  

Protokół z XIII sesji Rady Powiatu z dnia 17 grudnia 2015r. został jednogłośnie przyjęty.  
 

Ad. 4  

         Przewodnicząca Rady Powiatu złożyła informację o pismach otrzymanych w okresie 

międzysesyjnym tj. od dnia 18.12.2015r. do dnia 16.01.2016r. oraz o spotkaniach, w których 

uczestniczyła reprezentując Radę Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do protokołu.   

Ponadto poinformowała, iż w dniu wczorajszym otrzymała pismo Przewodniczącego 

Związku Zawodowego Pracowników Starostwa w sprawie spowodowania zgodnej  

z regulaminem wynagradzania waloryzacji płac pracowników o wskaźnik inflacji. (Pismo –  
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w załączeniu). Niniejsze pismo zostało przekazane wszystkim Radnym drogą elektroniczną 

oraz skierowane do Zarządu Powiatu.  

Następnie Pani Przewodnicząca oddała głos asystentowi posła RP Ryszarda Wilczyńskiego. 

 

         Pan Piotr Jahn – asystent posła RP Ryszarda Wilczyńskiego poinformował, iż przybył 

na sesję w związku z faktem, iż w ubiegłym tygodniu Związek Powiatów Polskich przyznał 

Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu zaszczytne 5 miejsce w Plebiscycie Powiatów 

Polskich. W imieniu Posła Wilczyńskiego, któremu obowiązki służbowe uniemożliwiły 

przybycie na dzisiejsze obrady przekazał gratulacje Radzie oraz Zarządowi Powiatu i wręczył 

list gratulacyjny.  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu zwróciła się do Radnych z prośbą, aby dostarczyli 

wysłane im do podpisu potwierdzenia sald związane z otrzymaniem służbowych tabletów. 

Następnie przekazała do wglądu listę Radnych, którzy jeszcze nie dostarczyli podpisanych 

dokumentów.  

Przypomniała, iż w ubiegłym roku część kierowników i dyrektorów jednostek prosiła  

o przesunięcia tematów w planie pracy Rady na późniejszy termin gdyż w zaplanowanym 

czasie nie będą mieli możliwości zgromadzenia danych statystycznych do przygotowania 

sprawozdań. Pani Przewodnicząca zwróciła się do Radnych z propozycją ułatwienia pracy 

Dyrektorom jednostek poprzez przesunięcie terminu sesji o tydzień. 

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady poinformowała, iż następna sesja odbędzie 

się 01 marca 2016r.  

         Radny Andrzej Krebs poparł propozycję przesunięcia terminu następnej sesji na dzień 

01.03.2016r.  
 

Ad. 5  

         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj złożyła sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu za okres 18 grudnia 2015r. – 11 stycznia 2016r., szczegółowo odnosząc się do 

uzupełnienia niniejszego sprawozdania za okres 12 – 25 stycznia br.   

Niniejsze sprawozdanie oraz jego uzupełnienie stanowią załączniki do protokołu. 
 

Kolejno Pani Starosta przedstawiła kalendarz spotkań i wydarzeń za okres 18 grudnia 2015r. 

– 17 stycznia 2016r. 

Kalendarz spotkań Starosty – w załączeniu.  
 

         Radny Andrzej Lachowicz nawiązując do kalendarza spotkań Starosty i spotkania z dnia 

11 stycznia br. w sprawie subregionu poprosił o uszczegółowienie pisemnej informacji.     

         Starosta Powiatu poinformowała, iż na niniejszym spotkaniu przyjęto ostateczną wersję 

statutu stowarzyszenia. Poświęcono temu w sumie kilka spotkań. Członkowie Subregionu 

mimo kilku innych propozycji doszli do porozumienia i każdy samorząd zrzeszony  

w subregionie będzie miał po 1 głosie.  

         Radny Andrzej Lachowicz poinformował, iż w sprawozdaniu z pracy Zarządu zabrakło 

informacji dotyczących kosztów wydania pozytywnie ocenianej płyty CD z bajkami. Według 

opisu na okładce płyta jest finansowana z funduszy Starostwa, a lansują się na niej osoby 

spoza Rady Powiatu. W nagraniu bajek nie uczestniczyli Przewodnicząca Rady, ani 

Przewodniczący komisji i pozostali Radni. Ponadto Radny zauważył, iż w sprawozdaniu 

Zarządu Powiatu nie dostrzeżono sukcesu 2 szkół powiatowych, które w rankingu Perspektyw 

otrzymały wysokie miejsca. W niniejszym rankingu I LO i ZSŻŚ otrzymały srebrne tarcze. II 

LO zajęło 6 miejsce w województwie i 288 miejsce w kraju, ZSŻŚ – 9 miejsce  

w województwie i 177 miejsce w kraju. I LO, otrzymało brązową tarczę i zajęło 9 miejsce  

w województwie i 393 miejsce w kraju. ZS Nr 3 oraz ZS Nr 1 także otrzymały brązowe tarcze 
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za zajęcie 16 i 17 miejsca w województwie oraz 250 i 286 miejsca w kraju. Radnego dziwi 

fakt, że często mówi się o kosztach i pensjach nauczycielskich, a nie wspomina się o tak 

znaczących osiągnięciach zwłaszcza w sytuacji, gdzie organ prowadzący do oświaty nie 

dokłada zbyt wiele. Ten niewątpliwy sukces powinien być dostrzeżony i podkreślony nie 

tylko na sesji Rady Powiatu. 

         Wicestarosta Józef Gisman podkreślił, iż informacja o sukcesach szkół została 

przekazana w mediach i zamieszczona na stronie internetowej Powiatu. Na spotkaniu  

z Dyrektorami szkół poświęconemu strategii rozwoju oświaty wstępnie im podziękowano. 

Powiatowy Zespół Oświaty przygotuje spotkanie w celu złożenia oficjalnego podziękowania, 

gdyż materiały z wynikami wpłynęły do Starostwa dopiero w dniu wczorajszym. 

Wicestarosta wyraził zadowolenie z faktu, że szkoły pracują intensywnie, czynią postępy  

i w rankingach plasują się na wysokich pozycjach. Jest to dobra ocena powiatu i całej kadry 

pedagogicznej oraz dyrektorskiej, która stara się uzyskać jak najlepsze wyniki.  

         Dyrektor PZO Aurelia Stępień dodała, że jeśli sukcesy szkół są znaczące tak jak w tym 

roku, to zwyczajem jest zaproszenie dyrektorów szkół wraz z przedstawicielami organów 

prowadzących do kuratorium oświaty po odbiór statuetek i gratulacji. Jest to jednocześnie 

moment, w którym organ prowadzący może wręczyć podziękowania za wybitne osiągnięcia. 

Aktualnie jest to wydarzenie nowe, więc należy zaczekać na działania kuratorium oświaty. 

Starostwo jest przygotowane na podziękowania zwłaszcza, że 2 srebrne tarcze świadczą  

o wysokiej jakości pracy w ubiegłym roku szkolnym.  

         Przewodnicząca Rady wyraziła nadzieję na to, iż w odpowiednim czasie wszyscy 

dyrektorzy szkół zostaną zaproszeni i uhonorowani za niniejsze osiągnięcia.  
 

         Radny Paweł Masełko odnosząc się do informacji o spotkaniu poświęconym organizacji 

transportu zbiorowego, które odbyło się w Starostwie w dniu 14.01.2016r. zapytał jakie 

spostrzeżenia i koncepcje zgłaszali wójtowie gmin w niniejszym temacie. Poprosił  

o informację czy zostanie rozpisany przetarg na transport czy też zostanie nawiązana 

współpraca z przewoźnikami funkcjonującymi na lokalnym rynku. Zapytał również czy 

będzie to zadanie własne powiatu oraz jakie są jego szacowane koszty na rok 2017.  

         Starosta Małgorzata Tudaj wyjaśniła, iż było to pierwsze spotkanie z wójtami gmin  

i przedstawicielem gminy Kędzierzyn-Koźle poświęcone organizacji transportu 

zrównoważonego, który wejdzie w życie od dnia 01.01.2017r. Zdecydowano się na koncesję  

i ogłoszono postępowanie na stronie internetowej. Dzisiaj Zarząd podjął uchwałę  

o przekazaniu na przedmiotowy cel 40 000 zł. Po publikacji ogłoszenia i wyborze 

specjalistycznej firmy niniejsze zadanie zostanie zlecone. W krótkim czasie konieczne będzie 

zankietowanie mieszkańców powiatu dojeżdżających do zakładów pracy i szkół, dlatego 

wójtów zapoznano z tym tematem. Z pewnością koszty będą znajdowały się po stronie 

Powiatu, przy czym część kosztów biletów ulgowych zostanie powiatowi zwrócona przez 

Urząd Marszałkowski i będzie trzeba zająć się rozliczaniem tego. Pani Starosta w związku  

z ponoszeniem kosztów transportu przez powiat zapewniła, iż Starostwo będzie chciało 

sporządzić mapę, która będzie powodowała jak najmniejsze skutki finansowe. Dotąd nie 

wiedziano, że jeżeli gmina Kędzierzyn-Koźle zawarła porozumienie z gminą Bierawa na 

obsługę linii MZK do Brzeziec to linia w transporcie zrównoważonym nie będzie mogła 

przebiegać ta trasą. Jest to niejako sprzeczne z ustawą. W chwili obecnej nie można 

szczegółowo odpowiedzieć na wszystkie pytania z tym związane, ponieważ temat ten jako 

nowość dla samorządów jest rozpracowywany. Dotąd większość kwestii z tym związanych 

rozwiązywał Urząd Marszałkowski.  

         Przewodnicząca Rady Powiatu podkreśliła wagę organizacji transportu 

zrównoważonego przypominając, iż na posiedzeniach komisji problemowych Rady 

wielokrotnie dyskutowano nad problemem dojazdu dzieci z gmin do szkół, gdyż obecnie 
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wiele dzieci np. z gminy Bierawa z uwagi na trudny dojazd do Kędzierzyna-Koźla wybiera 

kształcenie szkołach w Raciborzu.  

         Starosta Powiatu potwierdziła, iż takie przypadki mają miejsce wśród młodzieży  

z gminy Bierawa i gminy Polska Cerekiew. Kwestie te można uwzględnić w planie transportu 

tak, aby poprawić tę sytuację. Nie wiadomo jednak czy samorząd jest w stanie zaplanować 

transport tak, aby cała młodzież zechciała pójść do szkół w Kędzierzynie-Koźlu.  

         Radny Paweł Masełko zwrócił uwagę, iż organizacja transportu będzie dotyczyła 

jedynie terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Skierował uwagę na gminę Leśnica  

i Raszową w sąsiednim powiecie, z którymi jest złe połączenie komunikacyjne. Młodzież  

z tej gminy również jest zainteresowana nauką w naszym powiecie, ponieważ do szkół  

w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim jest im zdecydowanie bliżej niż do szkół w Powiecie 

Strzeleckim. Zasugerował, iż warto byłoby rozważyć możliwość transportu do w/w 

miejscowości.     

         Starosta Powiatu wyjaśniła, iż organizacja transportu pomiędzy dwoma różnymi 

powiatami znajduje się w gestii Urzędu Marszałkowskiego.  

         Radny Paweł Masełko zaproponował, aby jednak rozważyć np. wspólnie z obecnie 

działającym przewoźnikiem możliwość lepszego skomunikowania niniejszego terenu, gdyż 

rodzice informują o tym, że dzieci z terenu Leśnicy, Raszowej czy Góry św. Anny często 

rezygnują ze szkół w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim z uwagi na brak dogodnego 

transportu.  
 

         Radny Marek Piasecki zwrócił uwagę, iż Radni otrzymali zaproszenie na konferencję 

poświęconą rodzinom zastępczym na dzień 15 stycznia w dniu 14 stycznia br. W zaproszeniu 

proszono o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 11 stycznia br. Zaznaczył, iż trudno w ciągu 

jednego dnia zaplanować swoje obowiązki tak, aby móc uczestniczyć w konferencji.  

Następnie w związku z informacją na temat budynku internatu w Sławięcicach 

przeznaczonego do sprzedaży zapytał jaka jest ustalona nowa cena wywoławcza. Ponadto 

zauważył, iż w sprawozdaniu z pracy Zarządu zabrakło informacji na temat decyzji 

dotyczących budynku przekazanego miastu na hospicjum, o który Radni pytali na poprzedniej 

sesji. Kolejno zapytał, w jakim celu dokonuje się podziału geodezyjnego działki przy ul. 

Roosevelta. Poprosił również o rozwinięcie części sprawozdania dotyczącej informacji 

Opolskiego Kuratora Oświaty odnośnie nieprawidłowości w wydatkowaniu przyznanych 

Prywatnym Szkołom dla Dorosłych Tomasz Kubala dotacji oraz nieprawidłowości w zakresie 

frekwencji uczniów/słuchaczy na zajęciach edukacyjnych. Wyraził przypuszczenie, iż doszło 

do wyłudzeń pieniędzy i zapytał czy Zarząd rozważa zgłoszenie tego organom ścigania.  

         Starosta Powiatu wyjaśniając powód późnego przekazania Radnym zaproszeń na 

konferencję wyjaśniła, iż było to wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Rodzin 

Zastępczych. Na 2 dni przed konferencją Pani Starosta osobiście zapytała Prezesa 

Stowarzyszenia czy wystosowano także zaproszenia do Radnych i wówczas dopiero 

wystosowano te zaproszenia. Poprosiła o wybaczenie Prezesowi zaabsorbowanemu 

organizacją konferencji za przekazanie zaproszeń w ostatniej chwili. W kwestii ceny budynku 

internatu w Sławięcicach Starosta poinformowała, iż Zarząd zdecydował, aby wystawić ten 

obiekt do sprzedaży za cenę wyjściową 600 000 zł. Obecnie obiekt bardzo niszczeje, więc 

intencją Zarządu jest znalezienie kupca i sprzedaż budynku pod konkretną działalność.   

         Wicestarosta Józef Gisman odnośnie podziału geodezyjnego działki przy ul. Roosevelta 

wyjaśnił, iż powodem tych czynności była wola uporządkowania kwestii własnościowych. 

Okazało się, że w skład dużej działki, wchodzi parking między domkami jednorodzinnymi, 

część działki zmarłego -----------------   i część działki szpitala. Na jednej działce właściciel 

nie miał prawnej możliwości dojazdu, a pozostałą część działki stanowiła droga gminna, więc 

tę dużą działkę podzielono na kilka elementów: działkę stanowiącą parking z drogami, która 
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ma być przekazana do miasta, działkę stanowiącą dojazd do posesji ----------------- oraz 

działkę przy szpitalu, stanowiącą własność powiatu. Pod rozwagę zostanie poddana 

ewentualność wydzielenia tej ostatniej działki i jej sprzedaży jako samodzielnej działki 

budowlanej. Inicjatorem tych czynności byli spadkobiercy-----------------, którzy chcą 

sprzedać swoją działkę, lecz bez unormowania niniejszych spraw nie mogą tego zrobić, bo nie 

ma formalnej możliwości wjazdu na działkę.  

         Starosta Powiatu potwierdziła, iż sprawa podziału geodezyjnego działki wynikła z faktu, 

iż spadkobierczyni -------------------chciała sprzedać nieruchomość z działką, ale 

uniemożliwiał jej to brak dojazdu do działki.  

         Dyrektor PZO odpowiadając na pytanie o Prywatne Szkoły dla Dorosłych Tomasz 

Kubala i nieprawidłowości w wydatkowaniu dotacji wyjaśniła, iż powiat jako organ 

prowadzący otrzymał do rozpatrzenia skargę skierowaną do Ministerstwa Edukacji. Autorem 

skargi jest jeden z byłych pracowników tej szkoły, który w treści zawarł informację  

o naruszeniu prawa polegającym m. in. na fałszowaniu podpisów. W dniu dzisiejszym 

przygotowano pismo do Starosty Powiatu z prośbą o skierowanie do Komendanta 

Powiatowego Policji wniosku o sprawdzenie czy faktycznie dokumentacja obowiązująca 

szkołę została sfałszowana. Podczas dokonywania kontroli frekwencji oraz systemu 

informacji oświatowej przedstawiciel organu prowadzącego jest zobowiązany do weryfikacji 

podpisów i dlatego w związku z niniejszymi doniesieniami sporządzono pismo o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa.  

         Starosta Powiatu nawiązując do pytania dotyczącego budynku przekazanego na 

hospicjum poinformowała, iż na poprzednim posiedzeniu Zarząd zastanawiał się nad tą 

kwestią, ponieważ z Wydziałem Geodezji kontaktowała się osoba zainteresowana niniejszym 

obiektem. Na kolejnym posiedzeniu Zarząd podejmie działania zmierzające do zwrotu 

budynku przy ul. Judyma powiatowi, gdyż z doniesień medialnych wiadomo, że w tym 

miejscu hospicjum nie powstanie.   
 

         Radny Jakub Gładysz w związku z wypowiedziami medialnymi Dyrektora SP ZOZ 

dotyczącymi planów skupienia wszystkich poradni w obiektach przy ul. Roosevelta i planach 

likwidacji przychodni przy ul. Harcerskiej zapytał czy rzeczywiście istnieją plany likwidacji 

przychodni i wszystkich poradni na ul. Harcerskiej. Wyraził wątpliwości czy dyrektor 

wypowiadał się w ten sposób bez wiedzy i zgody Zarządu.  

         Starosta Powiatu powiedziała, iż dyrektor wypowiadał się bez konsultacji z Zarządem, 

który na chwilę obecną nie posiada wiedzy na ten temat. W najbliższym czasie Zarząd 

zaplanował posiedzenie, na które zostanie zaproszony Dyrektor SP ZOZ celem przekazania 

informacji o sprawach związanych z działalnością i zamierzeniami. Pani Starosta zapewniła, 

iż aktualnie nie wyobraża sobie likwidacji poradni na ul. Harcerskiej i wyraziła 

przypuszczenie, że dyrektor przedstawił to, jako jedno z możliwych rozwiązań, które nie jest 

wiążące, niemniej jednak z nieprzemyślanymi i nieuzgodnionymi pomysłami nie powinien 

dzielić się publicznie.  

         Radny Jakub Gładysz zwrócił się z prośbą o upomnienie dyrektora SP ZOZ, gdyż 

przekazywane poprzez media informacje podburzają opinię społeczną. Skandalem byłaby 

likwidacja przychodni i poradni przy ul. Harcerskiej, bo korzysta z nich wielu starszych 

mieszkańców.  
 

         Radny Paweł Masełko zwrócił uwagę, iż w sprawozdaniu Zarządu znalazła się 

informacja, iż wpłynął pozew przeciw powiatowi od osoby, która miała wypadek na 

oblodzonym chodniku i zapytał o wysokość roszczeń.  

         Starosta Powiatu poinformowała, że roszczenia opiewają na kwotę 30 000 zł. Sprawę tę 

prowadzi radca prawny Powiatowego Zarządu Dróg. 
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         Radny Andrzej Krebs przypomniał o trwających procesach sądowych o regulację 

roszczeń płacowych związanych ze zobowiązaniem SP ZOZ względem pracowników. 

Zapytał czy są już znane wyniki tych rozpraw. Oczekiwania płacowe pracowników pionu 

technicznego, personelu pomocniczego, pielęgniarek, dozoru w SP ZOZ są duże. W imieniu 

Radnych Klubu PiS poprosił o sporządzenie wykazu zarobków w poszczególnych grupach 

nomenklaturowych pracowników SP ZOZ po to, aby można było zapoznać się  

z rzeczywistymi wysokościami płac zarówno personelu wyższego jak i personelu 

pomocniczego. Zaznaczył, że Radni chcieliby wiedzieć, jakie są proporcje płacowe  

w poszczególnych grupach pracowniczych SP ZOZ, aby podjąć dyskusję o wysokości płac  

i ewentualnej regulacji.  
 

         Radny Andrzej Lachowicz w odniesieniu do wypowiedzi Wicestarosty Powiatu na 

temat powiadamiania mediów i przekazywania poprzez nie informacji o sukcesach szkół 

powiecie poinformował, iż jedno z mediów do południa podawało jedynie informację  

o sukcesie tylko 1 ze szkół, chociaż media opłacane są równo. Zwrócił się z prośbą, aby 

rzetelnie informować o wszystkich, a nie tylko wybranych placówkach poprzez media.   
 

         Radny Wiesław Fąfara nawiązując do sprawozdania z pracy Zarządu z dnia 19 stycznia 

br. poprosił o wyjaśnienie czego dotyczyła odpowiedź do WSA w sprawie skargi Komisji 

Zakładowej NSZZ Solidarność przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej na uchwałę 

Zarządu Powiatu Nr 33/134/2015.  

         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka poinformowała, iż niniejsza sprawa dotyczyła 

zarzutu związku zawodowego w stosunku do Komendanta, który dokonywał przesunięć 

pomiędzy paragrafami (również płacowymi). W planie finansowym Straży Pożarnej znajduje 

się kilka paragrafów, które znajdują się w budżecie powiatu w grupie paragrafów płacowych. 

Przesunięcia Komendanta nie dotyczyły głównego paragrafu, z którego płacone są uposażenia 

pracowników, lecz paragrafów gdzie znajdują się pozostałe świadczenia typu: nagrody, 

nagrody jubileuszowe, odprawy itp. Związek zawodowy uważał, że Komendant powinien 

zasięgnąć jego opinii.  

         Starosta Powiatu uzupełniła przedstawione wyjaśnienie informując, że związek 

zawodowy zaskarżył uchwałę Zarządu Powiatu. Dwa lata temu dyrektorzy jednostek  

i komendanci otrzymali upoważnienie do tego, aby przenosić środki finansowe pomiędzy 

paragrafami powiadamiając Zarząd o tym fakcie i tak się stało w tym konkretnym przypadku. 

Związki zawodowe podważyły przeniesienie środków z jednego do drugiego działu uważając, 

że komendant nie miał do tego prawa i skierowały sprawę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. O rozstrzygnięciu sprawy zadecyduje sąd.  
 

         Radny Wiesław Fąfara powracając do sprawy budynku przekazanego miastu na 

hospicjum poprosił o przypomnienie określonej w dokumentach daty granicznej. 

         Pani Starosta poinformowała, iż w dokumentach wymieniono termin 2 lat. Termin ten 

upływa w sierpniu 2016r.  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu złożyła podziękowanie Zarządowi za przychylenie się do 

wniosku Komisji Edukacji i Promocji Powiatu dotyczącego podziału środków na promocję 

powiatu.  
 

         Sekretarz Powiatu Dorota Zasłonka przedstawiła informację o kontrolach zewnętrznych, 

które odbywały się w Starostwie w okresie międzysesyjnym. Poinformowała, iż obecnie 

trwają dwie kontrole dotyczące dofinansowania projektu "Przebudowa mostu w ciągu drogi 

1404 O Cisek – Bierawa" oraz projektu "przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O 
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Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa etap II". Kontrole te będą trwały do  

28 lutego br.  
 

Ad. 6  

         Przewodniczący komisji problemowych Rady Powiatu kolejno złożyli sprawozdania  

z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 
 

         Przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Bożena Jankowska  

poinformowała, iż Komisja spotkała się w dniu 20.01.2016r. Głównym tematem posiedzenia 

było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2016-2022. Komisja po zapoznaniu się ze strategią 

jednogłośnie pozytywnie opowiedziała się za jej przyjęciem. Następnie zapoznano się ze 

sprawozdaniem ze średniej wysokości wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat. W kolejnej części obrad 

Komisja przyjęła plan pracy na rok 2016 i dokonała podsumowania pracy w roku 2015. 

(Wnioski z posiedzenia – w załączeniu).   
 

         Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Jadwiga Kuźbida poinformowała, 

że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 22.01.2016r. w Domu Dziecka w Kędzierzynie-

Koźlu. Komisja zapoznała się z warunkami i potrzebami placówki oraz dyskutowała na temat 

pomocy dla usamodzielniających się wychowanków Domu Dziecka. W drugiej części obrad 

przyjęto sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2015 oraz przyjęto plan pracy na rok 2016. 

(Wnioski z posiedzenia – w załączeniu).  
 

         Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Paweł Masełko powiedział,  

iż posiedzenie Komisji odbyło się 18.01.2016r. Na posiedzeniu opracowano plan pracy 

Komisji na 2016r. i dokonano podsumowania pracy za 2015r.  
 

         Przewodnicząca Komisji Budżetu Barbara Wołowska poinformowała, iż Komisja 

obradowała w dniu 22.01.2016r. Posiedzenie w zastępstwie Przewodniczącej prowadził 

Wiceprzewodniczący Grzegorz Mankiewicz. Na posiedzeniu Komisja dopracowała i przyjęła 

plan pracy na rok 2016. Następnie zaopiniowania zmiany w budżecie Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016r. i zmianę wieloletniej prognozy finansowej. W trakcie 

obrad przyjęto jednogłośnie zgłoszony przez Radnego Andrzeja Lachowicza wniosek  

o sporządzenie i przedstawienie na piśmie zestawienia zarobków brutto za 2015 rok 

poszczególnych grup pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym i jednostkach 

pozamiejscowych: Starosty, Wicestarosty, Skarbnika, sekretarza, kierowników Zastępców 

Kierowników, Inspektorów. Podinspektorów, Referentów, sprzątaczek, pracowników 

technicznych i innych grup według tabeli zaszeregowania. Radny zwrócił się z prośbą, aby  

w funduszu płac zostało to wykazane z podziałem na grupy i funkcje wynikające z tabeli 

stanowisk i zaszeregowania, z wyliczeniem przeciętnego średniego wynagrodzenia brutto za 

2015 rok w poszczególnych grupach zaszeregowania wraz ze wszystkimi składnikami 

wynagrodzenia tzn., nagrodami, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami 

jubileuszowymi itd. (Wnioski z posiedzenia – w załączeniu).  
 

         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Smal poinformował, iż Komisja odbyła 

swoje posiedzenie w dniu 21.01.2016r. W pierwszej części obrad zapoznano się z analizą 

skarg i wniosków za 2015r. Z przedłożonego materiału wynikało, że w minionym roku do 

Starostwa wpłynęło 10 skarg, spośród których 4 przekazano właściwym adresatom, kolejne 4 

Radzie Powiatu i 2 Staroście Powiatu. Skargi rozpatrzone przez Starostę zostały uznane za 

bezzasadne, natomiast spośród skarg przekazanych Radzie 3 uznano za bezzasadne, a 1 
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znajduje się w trakcie rozpatrywania. W kolejnym punkcie posiedzenia Komisja zajęła się 

rozpatrzeniem skargi Pani Katarzyny Dysarz na bezczynność Starosty Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego, o czym szczegółowo będzie mowa w dalszej części obrad sesji. 

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

         Radny Andrzej Lachowicz zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej z pytaniem czy wzorem Zarządu Powiatu i Komisji Edukacji analizujących pensje 

nauczycieli Komisja Zdrowia analizuje pensje pracowników SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, 

a jeśli nie, to dlaczego.  

         Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej wyjaśniła, że Komisja nie brała 

pod uwagę analizy zarobków pracowników SP ZOZ i wyraziła wątpliwość czy Komisja jest 

władna do tego.  

         Radca Prawny Maria Bartula poinformowała, iż SP ZOZ jest jednostką samodzielną, 

posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany w KRS. Za gospodarkę zakładu odpowiada 

dyrektor.  

         Radny Andrzej Krebs zaznaczył, iż zakład funkcjonuje z pieniędzy podatnika. Gdyby 

SP ZOZ był prywatną firmą to wówczas Radni nie mieliby niczego do powiedzenia.  

W sytuacji, kiedy płace pracowników SP ZOZ są łożone z pieniędzy podatników Radni 

Powiatu powinni wiedzieć jak kształtują się zarobki i jakie są relacje zarobków w stosunku do 

najwyższej i najniższej pensji. Radnych powinno interesować również jak kształtuje się 

wewnętrznie współpraca personelu z dyrekcją, a płace są jednym z czynników, które 

umożliwiają prawidłowe relacje w tym zakresie.  

         Przewodnicząca Rady Powiatu zwróciła uwagę, iż przedstawione pytania będzie można 

zadać dyrektorowi, który będzie obecny na sesji Rady Powiatu poświęconej służbie zdrowia.  

         Radny Dariusz Szymański sprostował informację Radnego Andrzeja Krebsa 

wyjaśniając, iż służba zdrowia nie jest finansowana z podatków tylko ze składki zdrowotnej 

dzielonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  

         Radny Paweł Masełko zwrócił uwagę, iż dyrektor SP ZOZ prowadzi negocjacje  

i zatrudnia pracowników. Ujawnianie w obecnym czasie stawek zarobków może utrudnić te 

negocjacje.  

         Radny Andrzej Krebs podkreślił, iż wiadomo, że w sądzie trwają sprawy i w przypadku 

wygrania ich przez pracowników SP ZOZ powiat będzie musiał dołożyć zakładowi 2 000 000 

zł. Radny stoi na stanowisku przestrzegania interesu powiatu i czuwania nad prawidłowością 

funkcjonowania jego podmiotów.  
 

Ad. 7    

         Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia Marek Waszkiewicz na 

prośbę Starosty Powiatu złożył sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za 2015r. Sprawozdanie zostało przesłane Radnym Powiatu w materiałach 

sesyjnych i stanowi ono załącznik do protokołu.  

         Starosta Powiatu do przedstawionego sprawozdania dodała informację, iż dwukrotnie na 

posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dyskutowano na temat miejsc 

wyznaczonych do kąpieli, gdyż każdego roku mimo ustawionych znaków zakazujących 

kąpieli tonie wiele osób. W tym roku sytuacja będzie trudniejsza, bo basen w Kędzierzynie-

Koźlu będzie nieczynny. W ubiegłym roku policja i straż rybacka zwracały uwagę na to,  

że ludzie korzystają ze zbiorników wodnych mimo znaków zakazu. W związku z tym 

wykonano inwentaryzację wszystkich zbiorników wodnych w gminach i Pani Starosta 

zaapelowała do wójtów gmin oraz Prezydenta Miasta, by wzorem Dziergowic zorganizować 

kąpieliska. Będzie się to wiązać z poniesieniem kosztów przez gminy, ale społeczność 

powiatowa potrzebuje stworzenia warunków do wypoczynku i kąpieli w czasie upałów. Na 

kolejnym posiedzeniu Komisji będzie można sprawdzić w jakim kierunku ta sprawa zmierza.  



 9 

         Przewodnicząca Rady Powiatu nawiązując do sprawozdania i ujętych w nim ogromnych 

kosztów postępowania z zatrzymanymi osobami nietrzeźwymi tj. 800 000 zł. zapytała czy te 

koszty odzyskiwane od w/w osób.  

         Kierownik Marek Waszkiewicz poinformował, iż na dzień dzisiejszy w sytuacji, gdy 

znaleziona jest osoba nieprzytomna, a nie jest możliwe natychmiastowe stwierdzenie czy jest 

to człowiek chory, czy doprowadzony do alkoholowej skrajności; osoba ta jest przewożona na 

szpitalny oddział ratunkowy i tam generuje koszt. Po wytrzeźwieniu taka osoba oddala się  

z SOR. Najczęściej są to osoby nieubezpieczone. Kierownik podkreślił, iż obecnie na terenie 

powiatu nie ma izby wytrzeźwień. 
 

         Radny Andrzej Lachowicz odnosząc się do prezentowanego w sprawozdaniu wniosku 

dotyczącego dopalaczy zapytał czy wykryto handlarzy dopalaczami, ilu ich ujawniono i jakie 

konsekwencje oni ponieśli. Ponadto Radny zwrócił uwagę, iż na posiedzeniu Komisji w dniu 

05.10.2015r. poruszano temat kąpieliska na Dębowej. Zapytał czy gmina Reńska Wieś będzie 

partycypować w kosztach tej inwestycji. Zapytał również czy częstotliwość badania jakości 

wody na akwenie Dębowa w okresie upałów (1 raz w miesiącu) jest adekwatna do zagrożenia 

jakie może się pojawić.  

         Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia poinformował, iż nie posiada 

wiedzy czy postępowania prowadzone w związku z dopalaczami zostały zakończone i czy  

w stosunku do złapanych osób wyciągnięto konsekwencje. Jest to tzw. "walka z wiatrakami", 

gdyż mała zmiana chemiczna w dopalaczu powoduje, że staje się on substancją legalną. 

Dopóki nie skończą się spory pomiędzy producentami dopalaczy i Sanepidem, który jest 

organem właściwym do badania, sytuacja ta się nie zmieni. Odnośnie kąpieliska na Dębowej 

Kierownik zaznaczył, iż jest to głęboki akwen, więc nawet wysokie temperatury nie 

spowodują zakwitu sinic lub nie przyczynią się do pogorszenia jakości wody. Częstotliwość 

badania wody określa ustawa Prawo wodne. Częstsze badanie wody może być prowadzone na 

koszt właściciela danego kąpieliska.  

         Starosta Małgorzata Tudaj dodała, iż w trakcie obrad Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku padały propozycje, aby sprawami dopalaczy zajmowała się policja, a nie 

SANEPID, jest to jednak w gestii ustawodawców. 

         Radny Marek Piasecki zaproponował, aby Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały 

powodującej, że sprawy dopalaczy zostaną przekazane pod jurysdykcję policji. Ponadto 

zapytał o stanowisko Zarządu Powiatu w kwestii możliwości przyjęcia uchodźców  

w powiecie i poprosił o informację czy są prowadzone z organami nadzorczymi rozmowy na 

ten temat i czy są wyznaczone miejsca przyjmowania uchodźców na terenie powiatu oraz czy 

Zarząd bierze pod uwagę opinię społeczną.   

         Starosta Powiatu przypomniała przekazaną na poprzedniej sesji Rady Powiatu 

informację, iż takie czynności podjął Wojewoda Opolski wysyłając zapytanie do Starostwa. 

Powiat jako pośrednik przesłał zapytania do gmin, lecz do dnia dzisiejszego nie wpłynęły 

odpowiedzi. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody w programie "Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych" ten punkt został ogólnie potraktowany, gdyż uchodźcy z różnych 

stron i krajów mogą się pojawić. Dyrektor PCPR została przez Zarząd Powiatu zobowiązana 

do wpisania niniejszego punktu do strategii.  

         Radny Marek Piasecki poinformował, iż w opinii publicznej krąży informacja, że będą 

czynione próby pominięcia samorządów i bezpośredniego kierowania imigrantów do hoteli. 

Zapytał czy samorząd powiatowy jest przygotowany do tego, aby przeciwdziałać tego typu 

sytuacjom.  

         Starosta Powiatu wyraziła przekonanie, że powiat nie jest na to przygotowany, zarówno 

mentalnie jak i fizycznie.  
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         Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, iż posłowie wstępnie deklarowali 

wizyty w powiecie, więc poprzez nich będzie można monitować o zmianę przepisów na takie, 

które kwestie dopalaczy przekażą pod jurysdykcję policji.  

         Radny Andrzej Lachowicz w kwestii imigrantów zasugerował, aby rozważyć koncepcje 

działań wyprzedzających i zaproponować schronienie w placówkach repatriantom ze 

wschodu w miejsce uchodźców z krajów arabskich.  

         Starosta Powiatu odpowiedziała, iż nie posiada wiedzy na temat ustaleń rządowych  

w tym zakresie. Wpłynęło pismo Wojewody, które zostało przesłane wójtom i Prezydentowi 

Miasta, ale na dzień dzisiejszy nie otrzymano żadnej odpowiedzi. Oznacza to, że nikt się tym 

tematem nie zajął, ale jeśli takie jest oczekiwanie to Zarząd Powiatu się nad nim pochyli.  

         Radny Marek Piasecki poinformował, iż wśród opinii społecznej krąży informacja,  

że jeśli powiat zdecydowałby się przyjąć uchodźców to na miejsce ich kwaterowania 

wyznaczono bursę szkolną. Poprosił o wyjaśnienie czy jest to prawda.  

         Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia zapewnił, iż ta informacja 

nie jest prawdziwa.  
 

         Radny Wiesław Fąfara powołując się na art. 12 pkt 9b ustawy o samorządzie 

powiatowej mówiący, że obowiązkiem rady powiatu jest uchwalanie powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. 

Radny zapytał czy taki program istnieje, gdyż osobiście znalazł uchwałę z 2013r., która 

dotyczyła lat 2011-2012.  

         Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego poinformował, iż w 2013r. został 

przyjęty program poprawy bezpieczeństwa, który obowiązuje do dnia dzisiejszego.  

         Starosta Powiatu zapewniła, iż po sprawdzeniu odniesie się do niniejszego pytania.  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu wobec braku dalszych pytań poddała pod głosowanie 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015r.  

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

sprawozdania.  

W wyniku głosowania sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 

2015r. zostało przyjęte jednogłośnie.  
 

Ad. 8 

         Komendant Powiatowy Policji Dariusz Szelwicki za pomocą prezentacji multimedialnej 

złożył informację o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego  

w 2015r. Przedmiotowa informacja została przekazana Radnym drogą elektroniczną. Materiał 

stanowi załącznik do protokołu.  

Podczas prezentacji Pan Komendant podkreślał dużą tendencję spadkową w występowaniu 

przestępczości w poszczególnych kategoriach oraz wzrost wykrywalności przestępstw. 

Odnosząc się do tematu dopalaczy poruszanego w poprzednim punkcie porządku obrad Pan 

Komendant zapewnił, iż we wszystkich działaniach wspólnie z Sanepidem uczestniczy 

policja.  
 

         Radny Marek Piasecki po wysłuchaniu informacji zapytał czy faktycznie wypadki 

samochodowe powodują głównie kierowcy młodzi - w wieku do 25 lat.  

         Komendant Szelwicki potwierdził, iż bardzo duże zagrożenie występuje w przedziale 

wiekowym 18-25 lat. W tej grupie wiekowej odnotowuje się 30 % wszystkich zdarzeń.  

         Radny Paweł Masełko zapytał czy zaostrzenie przepisów drogowych przełożyło się na 

wzrost bezpieczeństwa na drogach w powiecie. W kwestii dużej liczby pomiarów trzeźwości 

w 2015r. Radny zauważył, iż przeprowadzone badania nie są równoznaczne ze wzrostem 
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wykrywalności i zapytał czy oznacza to, że na drogach jest mniej nietrzeźwych kierowców, 

czy też nie są oni ujawniani.  

         Komendant Powiatowy Policji wyjaśnił, iż na tę sytuację wpływają również kampanie 

medialne dotyczące trzeźwości oraz nasilenie badań prowadzonych przez policję. Kierowcy 

mają świadomość, iż w godzinach porannych na drogach będą robione pomiary trzeźwości. 

Ponadto od ubiegłego roku za naruszenie przepisów kodeksu policja może również zabierać 

prawo jazdy. Od chwili wejścia w życie tego przepisu na terenie powiatu zabrano 75 praw 

jazdy, z czego 19 przypadków dotyczyło przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym  

o 50 km/h, a 56 przypadków wiązało się z innymi wykroczeniami drogowymi.  

         Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła wyjaśnienie przyczyny istnienia 9 wakatów  

w Komendzie Powiatowej Policji.  

         Pan Komendant wyjaśnił, iż w policji obowiązują zasady, zgodnie z którymi 

Komendant Powiatowy Policji nie przyjmuje pracowników do pracy, choć ma prawo ich 

zwalniania. Do pracy przyjmuje Komendant Wojewódzki, który jest zobowiązany limitami 

nałożonymi przez Komendanta Głównego. Komenda Wojewódzka wie o istniejących 9 

wakatach.  

         Radny Andrzej Lachowicz zapytał, jaki jest stopień wykrywalności przestępstw  

w poszczególnych kategoriach i jaki jest procent ukarania sprawców. 

         Komendant Szelwicki powracając do prezentowanego materiału zwrócił uwagę na 

tabelę "przestępczość na tle Województwa Opolskiego", która wskazuje, że ogólnie 

wykrywalność przestępczości zwiększyła się do 59,58 %. Kolejne slajdy ukazywały 

wskaźniki wykrywalności w podziale na poszczególne kategorie przestępstw.  

         Radny Andrzej Lachowicz zapytał czy ilość interwencji domowych wykazuje tendencję 

spadkową czy wzrostową i w jakich rejonach miasta liczba interwencji jest największa.  

         Pan Komendant zapewnił, iż ilość interwencji (w tym domowych) utrzymuje się na 

podobnym poziomie w porównaniu do lat poprzednich. Najwięcej, gdyż około 90 % 

interwencji ma miejsce na terenie miasta.  

         Radny Andrzej Lachowicz zwrócił uwagę, iż w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim 

nie ma izby wytrzeźwień i zapytał czy osoby w stanie nietrzeźwym zatrzymane do 

wytrzeźwienia przebywają w szpitalu.  

         Komendant Szelwicki wyjaśnił, iż zatrzymanych do wytrzeźwienia w 2015r. 420 osób, 

przebywało przez noc w Komendzie Powiatowej Policji. Były to osoby, których miejsca 

zamieszkania nie można było ustalić w danym momencie lub ich stan upojenia zagrażał 

zdrowiu, albo też nietrzeźwe osoby bezdomne w okresie mrozów.  

         Radny Andrzej Lachowicz w odniesieniu do przedstawionej statystyki wypadków 

drogowych zapytał czy rozważane są możliwości zwiększenia monitoringu w punktach 

newralgicznych i ewentualnego zainstalowania progów zwalniających lub innych elementów 

zwiększających bezpieczeństwo wzorem skrzyżowania w Reńskiej Wsi.  

         Komendant Powiatowy Policji poinformował, iż w rozmowach z Prezydentem Miasta 

podjęto wspólną inicjatywę zamontowania kompleksowego monitoringu na terenie miasta, ale 

to wiąże się z ogromnymi funduszami. Na rok bieżący zaplanowano opracowanie niezbędnej 

dokumentacji. W latach następnych dopiero możliwa będzie realizacja tego przedsięwzięcia 

polegająca na zamontowaniu kamer m.in. na wszystkich ciągach komunikacyjnych w celu 

identyfikacji zagrożenia ruchu. W kwestii montażu progów zwalniających Komendant 

podkreślił, iż należy kontaktować się z zarządcą drogi.  

         Radny Andrzej Lachowicz zapytał o zasadność ustawienia ograniczenia prędkości do 

40km/h na ul. Gliwickiej w sąsiedztwie restauracji Ogrodowa.  

         Komendant zaproponował, aby zwrócić się do Komisji do prowadzenia analizy 

istniejącej organizacji ruchu, w skład której wchodzi również przedstawiciel policji  

z wnioskiem w przedmiotowej sprawie.  
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         Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała co wpływa na wzrost wykrywalności 

przestępczości narkotykowej.  

         Pan Komendant podkreślił, iż do wzrostu wykrywalności tych przestępstw przyczynia 

się zdobywane z każdą sprawą doświadczenie policjantów oraz rozpoznanie środowiska.  

         Radny Tomasz Kandziora zapytał o ilość nieletnich ujawnionych w zakresie 

przestępczości narkotykowej.  

         Pan Komendant zaznaczył, iż sprawcami przestępczości narkotykowej są osoby  

w wieku do 30 lat.  
 

         Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Mirosław Stadniczuk 

kolejno również złożył informację o realizacji programu zapobiegania przestępstwom oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w Powiecie Kędzierzyńsko – 

Kozielskim za 2015r. Przedmiotową informację przekazano Radnym Powiatu drogą 

elektroniczną. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Pan Komendant zwrócił uwagę na zdarzenia podtrucia tlenkiem węgla. W obecnym roku 

mimo zauważalnej tendencji spadkowej do tego rodzaju zdarzeń straż pożarna wyjeżdżała 12 

razy, ale szczęśliwie nie było w nich ofiar śmiertelnych. Częstą przyczyną wezwania straży 

były czujniki tlenku węgla montowane przez mieszkańców jako efekt kampanii zwiększenia 

bezpieczeństwa w tym zakresie.   
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, kto zajmuje się sprawdzaniem hydrantów 

przeciwpożarowych znajdujących się na terenie poszczególnych gmin.  

         Zastępca Komendanta Powiatowego PSP zwrócił uwagę, iż ilość hydrantów na terenie 

gmin jest bardzo duża i nie ma możliwości ich częstego sprawdzania, jednak straż pożarna 

reaguje na każde zgłoszenie zastrzeżeń co do sprawności konkretnego hydrantu. Straż 

przeprowadza ćwiczenia okresowe jeżdżąc w różne miejsca i sprawdzając tam warunki 

prowadzania działań ratowniczo – gaśniczych. W momencie ćwiczeń sprawdzana jest także 

sprawność hydrantów. Możliwe jest także zgłoszenie potrzeby sprawdzenia hydrantów 

poprzez wójtów gmin. 
 

Ad. 9  

         Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty Aurelia Stępień złożyła informację  

o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski w roku 

2015. Informację w formie tabel przesłano Radnym drogą elektroniczną. Niniejsza informacja 

stanowi załącznik do protokołu.   

Pani Dyrektor podkreśliła, iż za rok 2015r. nie wystąpiła konieczność wypłaty w miesiącu 

styczniu br. jednorazowego dodatku uzupełniającego, gdyż wydatki poniesione na 

wynagrodzenia nauczycieli są wyższe od iloczynu średniorocznej liczby etatów nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczyciela 

określonych w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.   
 

Do niniejszej informacji nie zgłoszono uwag i pytań.  
 

Ad. 10 

         Przewodnicząca Rady Powiatu podkreśliła, iż Radni otrzymali wszystkie projekty 

uchwał do przeanalizowania drogą elektroniczną i mają przed sobą ich treści wyświetlone na 

służbowych tabletach. 
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a)  

         Przewodnicząca Rady Powiatu przechodząc do procedowania uchwały w sprawie zmian 

budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok poprosiła  

o zgłaszanie pytań do Skarbnika Powiatu.  
 

Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 

         Przewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała i poddała pod głosowanie projekt 

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

Kozielskiego na 2016 rok.  

W głosowaniu wzięło udział 18 obecnych na sali obrad Radnych, którzy jednogłośnie 

opowiedzieli się za podjęciem uchwały.  

W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/119/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian  

w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2016 rok została podjęta jednogłośnie. 

W/w uchwałę załączono do protokołu.  
  

b) 

         Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie ewentualnych pytań do projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Niniejsza 

uchwała jest konsekwencją uchwalonych zmian w budżecie Powiatu na 2016r.  
 

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

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała i 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 XIV/120/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Przedmiotowa uchwała 

stanowi załącznik do protokołu.  
 

c) 

         Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zgłaszanie pytań lub uwag do przesłanego 

Radnym projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego na lata 2016 – 2022. Dokument ten opiniowała Komisja Edukacji i Promocji 

Powiatu.  
 

Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 

         Przewodnicząca Danuta Wróbel złożyła podziękowanie i wyrazy uznania za pracę 

komisji do opracowania strategii i Dyrektorowi PZO oraz dyrektorom za udział  

w przygotowaniu tego dokumentu. Podkreśliła, iż strategia jest dokumentem obszernym 

przedstawiającym szczegółowo dane statystyczne i analizę SWOT.  

Następnie odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Strategii Rozwoju 

Oświaty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2016 – 2022.  

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

uchwały.  

W rezultacie głosowania Uchwała Nr XIV/121/2016 Rady Powiatu w sprawie Strategii 

Rozwoju Oświaty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2016 – 2022 została podjęta 

jednogłośnie. Niniejsza uchwała – w załączeniu do protokołu.  
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         Wicestarosta Powiatu Józef Gisman jako przewodniczący Komisji do opracowania 

strategii złożył serdeczne podziękowania członkom komisji, do której należą również Radni 

Powiatu za intensywną pracę i dyskusję nad każdym elementem strategii, bez wspierania się 

doradcami z zewnątrz. Szczególne podziękowania skierował do dyrektor PZO, która 

koordynowała i łączyła wszystkie prace nadając ostateczny kształt dokumentowi.  
 

d) 

         Przewodnicząca Rady zwróciła się o ewentualne pytania lub uwagi do projektu uchwały 

w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie  

i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  
 

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

         Przewodnicząca Danuta Wróbel odczytała, a następnie poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2016 roku na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  

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

uchwały.  

Uchwałę Nr XIV/122/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2016 roku na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków podjęto jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała – w załączeniu.   
 

e) 

         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Smal uzasadniając projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Katarzyny Dysarz z dnia 25 listopada 2016r. na 

bezczynność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego poinformował, że Komisja 

rozpatrywała tę skargę w dniu 21.01.2016r. W trakcie posiedzenia ustalono, że Pani 

Katarzyna Dysarz w dniu 02-12-2015r. złożyła skargę do Przewodniczącej Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego na bezczynność Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego - 

Małgorzaty Tudaj w zakresie realizacji ustawowych obowiązków wynikających z art. 253  

w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przekazała przedmiotową skargę 

pismem z dnia 17-12-2015r. do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia i przekazania opinii 

na najbliższej Sesji Rady Powiatu. Skarga złożona została zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy  

j. w. Skarżąca, P. Katarzyna Dysarz w uzasadnieniu skargi zarzuca Staroście Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego uniemożliwienie osobistego złożenia ustnej skargi, pomimo,  

że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami została umówiona na dzień 23 listopada 2015r. na 

godz. 14.00. Spotkanie na dwie godziny przed terminem odwołano, odmówiono również 

spotkania z osobami pełniącymi funkcje zastępcze w czasie nieobecności Starosty. Ponadto 

podnosi, że zgodnie z art. 253 kpa, organy samorządu terytorialnego zobowiązane są 

przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach  

i godzinach, a przyjmowanie skarg i wniosków pozostaje w bezpośrednim związku  

z kompetencjami organów administracji publicznej. Informacja zamieszczona w na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń wskazuje, że Starosta 

przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz. 14.00 do 16.00. Skarga została rozpatrzona 

na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 

21.01.2016r. Na posiedzenie Komisji, na zaproszenie stawiła się Starosta Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego – P. Małgorzata Tudaj. Skarżąca Katarzyna Dysarz nie była 

obecna na posiedzeniu komisji, mimo wystosowanego do niej pisemnego zaproszenia.  

W odpowiedzi na zarzuty opisane w skardze Starosta wyjaśniła, że we wskazanym czasie tj. 

dnia 23 listopada 2015r. odbyło się bardzo ważne posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki 
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Społecznej, której członkami są zarówno Starosta jak i Wicestarosta. Ich obecność na 

posiedzeniu była konieczna, stąd brak możliwości przyjęcia strony. Termin posiedzenia 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej zbiegł się z czasem przyjmowania stron przez Starostę 

Powiatu, jednakże w ocenie komisji, nie uniemożliwiało to złożenia skargi lub wniosku  

w sposób pisemny. Jednocześnie, wprowadzono środki naprawcze w postaci zmiany 

terminów posiedzeń komisji problemowych w roku 2016 tak, aby posiedzenia Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej nie kolidowały z ustawowymi obowiązkami Starosty. Komisja 

Rewizyjna po zapoznaniu się z zarzutami zawartymi w skardze i wyjaśnieniami Starosty 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, na posiedzeniu w dniu 21.01.2016r. uznała skargę, 

jako bezzasadną. 
 

Do przedstawionego uzasadnienia nie zgłoszono uwag.  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała i podała pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Katarzyny Dysarz z dnia 25 listopada 2016r. na 

bezczynność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 18 Radnych zagłosowało za 

przyjęciem uchwały, natomiast 1 Radna wstrzymała się od głosu.  

Uchwała Nr XIV/123/2016 Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Katarzyny 

Dysarz z dnia 25 listopada 2016r. na bezczynność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym. Niniejszą uchwałę załączono do 

protokołu.  
 

Ad. 11  

         Na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu wpłynęły 3 interpelacje. 
 

         Pierwszą interpelację złożyła osobiście Przewodnicząca Rady Powiatu w imieniu 

mieszkańców wsi Grabówka i mieszkańców ul. Brzozowej w Starej Kuźni. Pani 

Przewodnicząca zwróciła uwagę na potrzebę udrożnienia zanieczyszczonych studzienek 

chłonnych przy drogach powiatowych w miejscowościach Grabówka i Stara Kuźnia. Ponadto 

wskazała na potrzebę wycięcia lub przycięcia krzewów zasłaniających znaki drogowe przy 

drodze powiatowej przy skrzyżowaniu w okolicach firmy Rinnen.  

Kserokopia interpelacji – w załączeniu.  

Radna otrzyma pisemną odpowiedź na złożoną interpelację. 
 

Druga interpelacja została złożona przez Radnego Andrzeja Lachowicza, który w imieniu 

Klubu Radnych PiS zwrócił się o przedstawienie Radnym Powiatu na piśmie zestawienia 

zarobków brutto ze wszystkimi składnikami (dyżury, nagrody itp.) wszystkich grup 

pracowniczych SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu za 2015r. zgodnie z nomenklaturą stanowisk 

włącznie z uposażeniem dyrekcji, kierowników, ordynatorów, lekarzy, pielęgniarek  

i położnych oraz personelu technicznego i gospodarczego.  

Kserokopia interpelacji – w załączeniu.  

Na złożoną interpelację Radny otrzyma pisemną odpowiedź. 
 

Trzecią interpelację również złożył Radny Andrzej Lachowicz (jako Przewodniczący Klubu 

Radnych PiS). Radny zwrócił się o podanie z podziałem na poszczególne podmioty 

wydatkowanych w 2015r. kwot brutto na opłaty w lokalnych mediach, w których realizowane 

były zamówienia i ogłoszenia. Ponadto w związku wydaniem płyty CD z bajkami 

sfinansowanej ze środków powiatu poprosił o podanie całkowitego kosztu wydania płyty oraz 

wyjaśnienie, dlaczego w czytaniu bajek nie wzięli udziału Radni Powiatu na czele  

z Przewodniczącą Rady. Zastrzeżenie Radnych budzi fakt udziału w czytaniu bajek osób 
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niezwiązanych z samorządem powiatowym i dlatego Radny prosi o wyjaśnienie, w jakiej 

części osoby te pokryły koszty wydania płyty. Następnie poprosił o informację, kto  

w Starostwie odpowiada za tego rodzaju przedsięwzięcia i kto podjął decyzję o wydaniu 

płyty, jeśli na komisjach i sesjach fakt ten nie był dyskutowany.  

Kserokopia interpelacji – w załączeniu.  

Na złożoną interpelację Radnemu zostanie udzielona pisemną odpowiedź. 
 

Ad. 12  

         Radny Henryk Chromik zwrócił uwagę na zły stan dróg dojazdowych (brukowanych) 

po lewej i prawej stronie siedziby Starostwa. Zaproponował, aby rozeznać pod czyim 

zarządem znajdują się te drogi i poprosił, aby spowodować ich naprawę celem uniknięcia 

dalszej dewastacji po okresie zimowym.  
 

Ad. 13  

         Przewodnicząca Rady Powiatu zakończyła obrady XIV sesji Rady Powiatu, 

przypominając, iż następna sesja odbędzie się dnia 01.03.2016r.  

 

                  
Protokołowała 

Anna Kramarz 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

                    mgr Danuta Wróbel 
 


