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

z dnia 01 marca 2016r. 
 

Ad. 1  

         Przewodnicząca Rady Danuta Wróbel rozpoczynając obrady XV sesji Rady Powiatu 

powitała: Starostę Powiatu Małgorzatę Tudaj, Wicestarostę Powiatu Józefa Gismana, 

Sekretarza Powiatu Dorotę Zasłonkę, Skarbnika Powiatu Wiesławę Trelkę oraz Radnych 

Powiatu, Dyrektorów jednostek, Kierowników Wydziałów, a także wszystkich 

przedstawicieli lokalnych mediów.  

Szczególnie serdecznie powitała zaproszonych na obrady Dyrektorów: Małgorzatę 

Kopczyńską – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu  

i Grażynę Juźwin – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy wraz z Wicedyrektorem Edytą 

Krubasik.   
 

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.  
 

         Starosta Powiatu zgłosiła propozycję rozszerzenia porządku obrad o 2 projekty uchwał: 

 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego (dotyczy pomieszczeń w ZSTiO dla CKPiU na pracownie), 

 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego (dotyczy pomieszczeń w ZS Nr 1 dla CKPiU na pracownie). 

Pani Starosta wyjaśniła, iż Zarząd Powiatu niniejsze uchwały rozpatrywał na dzisiejszym 

posiedzeniu. Ich wprowadzenie na sesję jest niezbędne ponieważ, iż pracownie są 

Dyrektorowi CKPiU potrzebne do realizacji projektu, na który pozyskuje środki zewnętrzne. 
 

         Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie propozycję rozszerzenia porządku obrad 

o ppkt 9 l) – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  

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 

wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego. Niniejsza uchwała będzie rozpatrywana w podpunkcie 9l).  
 

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie propozycję rozszerzenia porządku 

obrad o ppkt 9m) – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za 

rozszerzeniem porządku obrad o w/w projekt uchwały. 

W rezultacie głosowania porządek obrad sesji rozszerzono o ppkt 9m) tj. podjęcie uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 
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Ad. 3  

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

26 stycznia 2016r. wyłożony do wglądu w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Starostwa. Do 

treści protokołu nie zgłoszono żadnych uwag.  

W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem 

protokołu.  

Protokół z XIV sesji Rady Powiatu z dnia 26 stycznia 2016r. został jednogłośnie przyjęty.  
 

Ad. 4  

         Przewodnicząca Rady Powiatu złożyła informację o pismach otrzymanych w okresie 

międzysesyjnym tj. od dnia 27.01.2016r. do dnia 17.02.2016r. oraz o spotkaniach, w których 

uczestniczyła reprezentując Radę Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do protokołu.   

Ponadto przekazała listę, na której Radni mogą deklarować uczestnictwo w delegacji do 

Partnerskiego Powiatu Hohenlohe w Niemczech. Wizyta odbędzie się w dniach 6-8 maja br.  

         Starosta Powiatu poprosiła o rozważne podejmowanie decyzji o wpisaniu się na listę, 

gdyż od ilości uczestników będzie zależała organizacja środka transportu.   
 

Następnie Przewodnicząca Rady uzupełniając przekazaną pisemną informację  

o wydarzeniach i pismach otrzymanych w okresie międzysesyjnym odczytała podziękowanie 

Dyrektora II LO w Kędzierzynie-Koźlu za uświetnienie swoją obecnością uroczystości  

z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach wzięli udział 

Radni: Jakub Gładysz. Andrzej Krebs, Andrzej Lachowicz, Paweł Masełko, Marek Piasecki 

oraz Sebastian Szklarczyk. (Podziękowanie pisemne – w załączeniu do protokołu).  

Kolejno poinformowała, iż w dniu dzisiejszym na jej ręce wpłynęła pisemna rezygnacja 

Radnego Grzegorza Mankiewicza z prac w Komisji Edukacji i Promocji Powiatu (Kserokopia 

pisma – w załączeniu).  

W związku z otrzymaniem pisma Związku Zawodowego Pracowników Starostwa, w którym 

związek prosi o ustosunkowanie się do wcześniejszego pisma dotyczącego zwiększenia 

wynagrodzeń Przewodnicząca zwróciła się do Starosty Powiatu z prośbą o dopełnienie 

obowiązku i udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo.  

         Starosta Małgorzata Tudaj poinformowała, iż zwróciła się do wszystkich jednostek 

organizacyjnych podległych powiatowi z pismem o wskazanie wynagrodzeń netto i brutto  

w poszczególnych grupach zawodowych. Temat ten był omawiany również na dzisiejszym 

posiedzeniu Zarządu w związku z otrzymaniem kolejnego pisma w tej sprawie. Zarząd nie 

chce rozpatrywać tematu jednostkowo, ponieważ np. w PCPR są pracownicy, którzy zarabiają 

netto 1 800 zł. Po otrzymaniu materiału ze wszystkich jednostek organizacyjnych  

(a Starostwo jest jedną z nich) będzie można udzielić odpowiedzi.  

         Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Starostwa Lesław Grzybek, 

któremu Przewodnicząca Rady udzieliła głosu wyjaśnił, iż pismo złożone przez związek  

w grudniu 2015r. dotyczyło regulacji w uchwale budżetowej na 2016r. W udzielonej 

związkowi odpowiedzi poinformowano, że pismo zostało złożone zbyt późno i Zarząd nie 

może go rozpatrzyć, bo było to dzień przed sesją. Związek zwrócił się do Starosty Powiatu  

z powiadomieniem Rady z kolejnym pismem o stosowanie prawa. W obowiązującym jako 

prawo miejscowe regulaminie wynagradzania pracowników jest zapis, iż z dniem 01 stycznia 

każdego roku miesięczne wynagrodzenie wzrasta o przewidywany wskaźnik inflacji  

z dopiskiem "w miarę posiadanych środków". Pismo zostało złożone w grudniu i do dnia 01 

marca związek nie otrzymał żadnej konkretnej odpowiedzi. Przewodniczący podkreślił,  

iż Związku Zawodowego Pracowników Starostwa nie interesuje jak kształtują się płace  

w poszczególnych jednostkach, bo jeśli te jednostki mają takie zapisy w regulaminach 

wynagradzania to także powinny wystąpić o regulację, a jeśli ich nie mają, to jest to problem 
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jednostek. W regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa uchwalonym i podpisanym 

przez pracodawcę jest zapis jednoznaczny i Przewodniczący Związku zaapelował  

o stosowanie obowiązującego prawa. 

         Radny Andrzej Lachowicz poinformował, iż pełną dokumentację w sprawie 

przedstawianej przez Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Starostwa, 

którą otrzymał Klub Radnych PiS przekazuje Staroście Powiatu do rozpatrzenia.  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu zakomunikowała, iż następna sesja Rady Powiatu 

odbędzie się w miesiącu kwietniu. W sytuacji gdyby zachodziła konieczność pilnego podjęcia 

ważnych uchwał sesja zostanie zwołana 19 kwietnia, a jeśli nie będzie takiej potrzeby, to 

sesja przypadnie na ostatni wtorek miesiąca tj. 26 kwietnia br.  
 

Ad. 5  

         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj złożyła pisemne sprawozdanie z działalności 

Zarządu Powiatu za okres 27 stycznia 2016r. – 22 lutego 2016r., oraz kalendarz spotkań  

i wydarzeń za okres 27 stycznia 2016r. – 22 lutego 2016r., wraz z uzupełnieniem kalendarza 

za okres 22-26 lutego br. 

Niniejsze sprawozdania zostały przesłane Radnym drogą elektroniczną i stanowią załączniki 

do protokołu. 
 

         Radny Andrzej Lachowicz przypomniał, iż na poprzedniej sesji w imieniu Klubu 

Radnych PiS złożył interpelację mającą na celu sprawę podwyżek dla pracowników 

Starostwa oraz pracowników SP ZOZ. Na niniejszą interpelację Radny nie otrzymał 

odpowiedzi. Równocześnie Radny podziękował za odpowiedź Kierownika Wydziału 

Promocji na drugą złożoną przez siebie interpelację. 

Odnosząc się do protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia br. Radny 

przypomniał, iż na posiedzeniach Komisji problemowych, Radni pytają o dochody 

wypracowywane przez jednostki oświatowe i otrzymują informację, iż środki te są w całości 

przekazywane tym jednostkom na wydatki. W punkcie 5 protokołu z posiedzenia Zarządu 

zawarto zapis, że Skarbnik Powiatu przedstawiła prośby dyrektorów o zwrot wykonanych  

w 2015r. dochodów, na co członkowie Zarządu wyrazili zgodę. W związku z powyższym 

Radny zapytał czy Dyrektorzy muszą pisać pisma o zwrot należnych im i wypracowanych 

przez nich pieniędzy.  

         Skarbnik Wiesława Trelka wyjaśniła, iż w przypadku dochodów własnych 

niezaplanowanych tj. wypracowanych powyżej planu w danym roku budżetowym dyrektor 

każdej jednostki musi zwrócić się do Zarządu pisemnie o zwiększenie planu dochodów, 

natomiast Zarząd taki wniosek zawsze rozpatruje pozytywnie i przedkłada w postaci projektu 

zmiany budżetu na najbliższą sesję, gdyż taki jest wymóg ustawy o finansach publicznych. 

Jeśli w następnym roku budżetowym dyrektor występuje o środki, które zwrócił  

w poprzednim roku, gdyż były to dochody ponadplanowe niewykorzystane i zostały wliczone 

do puli wolnych środków, to ich uruchomienie również jest kompetencją należącą tylko do 

Rady Powiatu. Nie ma innej możliwości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu skierowała do Dyrektora PZD Arkadiusza Krysia 

podziękowania za szybką odpowiedź na interpelację złożoną podczas poprzedniej sesji oraz 

za wykonanie prośby zawartej w niniejszej interpelacji.  
 

         Radny Andrzej Lachowicz ponownie nawiązując do pkt 5 protokołu z posiedzenia 

Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia br. poprosił o wyjaśnienie informacji dotyczącej 

niesłusznie pobranej dodatkowej płacy dla pracowników socjalnych PCPR i ośrodka wsparcia 
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przy PCPR. Zapytał czy jest to nowa sprawa, czy też dotyczy okresu, kiedy jednostką 

kierował poprzedni Dyrektor.  

         Starosta Małgorzata Tudaj poinformowała, iż jest to sprawa sprzed 4 lat. Dyrektor 

PCPR każdorazowo "zamawia" środki finansowe na dodatki dla pracowników socjalnych. 

Okazało się jednak, że ci pracownicy nie powinni otrzymać tych dodatków i należało zwrócić 

niesłusznie pobrane środki w dotacji do Urzędu Wojewódzkiego. W związku z tym powiat 

zwrócił 48 000 zł., a PCPR zapłacił odsetki w wysokości ponad 5 000 zł.  

         Radny Andrzej Lachowicz w nawiązaniu do punktu 7 protokołu z posiedzenia Zarządu 

Powiatu z dnia 26.01.2016r. i zapisu informującego o tym, że Wydział Geodezji 

przygotowuje projekt uchwały w sprawie kolejnego przedłużenia umowy na 10 lat ze 

Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Autystów "Mały Książę" na najem budynku dawnego 

internatu ZŚŻŚ. Zapytał czy w sytuacji kiedy obecnie bursa ma pełne obłożenie i posiada 

problemy lokalowe z zakwaterowaniem młodzieży w godnych warunkach, umowa na okres 

użytkowania tj. 10 lat nie może być skrócona i obostrzona pewnym terminem 

wypowiedzenia. Radny podkreślił, że stowarzyszenie jest jak najbardziej potrzebne i to, co 

ono robi jest chwalebne. Zaznaczył, że nie jest jego intencją ograniczanie tej działalności, ale 

zaproponował, aby rozważyć możliwość przeniesienia stowarzyszenia na stałe w inne 

miejsce, gdzie nie byłoby konieczne zawieranie kolejnych umów, gdyż mogą powstać 

perturbacje w następnych lata w związku z brakami lokalowymi w bursie. Obłożenie bursy 

będzie zależało od naboru, ale już w tej chwili istnieją duże problemy.   

         Wicestarosta Józef Gisman wyjaśnił, iż Zarząd Powiatu zgodził się na zawarcie umowy 

na okres 10 lat, chociaż stowarzyszenie występowało o to już poprzednio i wówczas 

otrzymało zgody. Przyczyną uzyskania akceptacji Zarządu, jest fakt, że stowarzyszenie może 

ubiegać się o środki europejskie, a aby mogło z tego skorzystać musiałoby posiadać umowę 

dzierżawy na okres aplikowania środków tj. do 2020r. Odnośnie miejsc w bursie szkolnej 

Wicestarosta przypomniał o dwóch przygotowanych koncepcjach dotyczących wykorzystania 

przestrzeni w budynku ZSŻŚ na II i III piętrze i zaadaptowania ich na pomieszczenia dla 

wychowanków, gdyby taka potrzeba zaistniała. Możliwość wykorzystania III piętra na ten cel 

sugerowała również dyrektor ZSŻŚ. Ponadto Wicestarosta zwrócił uwagę, na obecne 

powiązanie instalacyjne bursy szkolnej z budynkiem szkoły dla dzieci z autyzmem. 

Zaznaczył, iż jeśli umowa najmu będzie na okres do 10 lat to szkoła ta będzie mogła założyć 

oddzielne zasilanie ciepłem tj. własną kotłownię gazową, aby oddzielić się od starej, 

wymagającej zmodernizowania sieci grzewczej. Powiedział, iż dobrze byłoby gdyby nabór 

był tak duży, że wychowankowie nie mieściliby się w bursie, ale nowy rok szkolny może być 

najtrudniejszy spośród wszystkich poprzednich, bo według danych statystycznych w tym roku 

będzie najmniej absolwentów gimnazjów w całym kraju. Gdyby jednak zaistniała sytuacja, że 

zabrakłoby miejsc w bursie, powiat dysponuje rezerwą miejsc na Szkwale do wykorzystania 

w trybie natychmiastowym dla młodzieży, która ukończyła 18 lat. Jeżeli Rada Powiatu 

podejmie w dniu dzisiejszym uchwałę dotyczącą zawarcia kolejnej umowy najmu to dyrektor 

ZSŻŚ będzie mogła obliczyć wszystkie koszty.  
 

         Radny Andrzej Lachowicz powracając do treści pkt 5 protokołu z posiedzenia Zarządu 

Powiatu z dnia 26.01.2016r., w którym wymieniono 3 zadania: odbudowa stawu Koziegłowy, 

budowa zbiornika Goszyce, stawy Stampnica. Zapytał czy wiadomo, jakie będą koszty 

niniejszych inwestycji i czy został już ogłoszony przetarg na te zadania. Ponadto Radny 

odniósł się do protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 02 lutego br. i zapisu informującego  

o tym, że dyrektor SP ZOZ przedstawił dwa etapy przenoszenia usług medycznych z ul. 

Judyma na ul. Roosevelta. Zapytał czy już jest znany termin przenosin czy jest to jedynie 

wizja.  
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         Starosta Powiatu poinformowała, iż przeniesienie usług z pewnością nastąpi w ciągu 2 

najbliższych lat, jeśli nie zostaną przesunięte terminy określone w rozporządzeniu ministra 

zdrowia w sprawie dostosowania jednostek do wymogów do końca 2017r., na co wszyscy 

liczą. Odnośnie wcześniejszego pytania Radnego o odpowiedź na interpelację w sprawie 

wynagrodzeń pracowników SP ZOZ Pani Starosta poinformowała, iż wystosowano pisma do 

wszystkich jednostek z pytaniem o wynagrodzenia i część dyrektorów już udzieliło na nie 

odpowiedzi. W ciągu najbliższych dni wpłyną pozostałe odpowiedzi i wówczas Radny 

otrzyma odpowiedź. Przyczyną opóźnienia jest także fakt, iż część dyrektorów nadesłało 

odpowiedzi w innej formie niż oczekiwano i konieczne było odesłanie ich do poprawy. 

Odpowiadając na pytanie o inwestycje Starosta wyjaśniła, iż są to inwestycje gminne, które 

Zarząd Powiatu jedynie zaopiniował. Powiat w tym temacie nie będzie ponosić żadnych 

kosztów.  
 

Ad. 6  

         Przewodniczący komisji problemowych Rady Powiatu kolejno składali sprawozdania  

z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 
 

         Przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Bożena Jankowska  

poinformowała, iż Komisja wspólnie z Komisją Budżetu spotkała się w dniu 24.02.2016r. 

Głównym tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z realizacji zadań i wykorzystania 

budżetu za 2015 rok placówek oświatowych. Po analizie zostało ono przyjęte przez 11 

Radnych obydwóch Komisji. Komisje wspólnie również zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Stowarzyszenia 

pod nazwą "Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny". W Kolejnej 

części posiedzenia Komisja Budżetu zajmowała się samodzielnie sprawami związanymi  

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

         Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Jadwiga Kuźbida poinformowała, 

że Komisja spotkała się wspólnie z Komisją Infrastruktury i Bezpieczeństwa w dniu 

23.02.2016r. Na wspólnych obradach wysłuchano i pozytywnie zaopiniowano przedstawione 

przez Dyrektora SANEPID-u Małgorzatę Kopczyńską sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2015r. Kolejno zapoznano się  

i pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2016-2021 Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Pozytywną opinię wydano także do 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn.: "W ZGODZIE Z TOBĄ I SOBĄ" na lata 2016-

2021. Kolejno obie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Stowarzyszenia pod nazwą 

"Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny". (Wnioski z posiedzenia –  

w załączeniu).  

         Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Paweł Masełko uzupełniając 

informację przedstawioną przez Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

poinformował, iż Komisja Infrastruktury zaopiniowała pozytywnie wszystkie projekty uchwał 

skierowane pod jej obrady i będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. W ostatniej części 

posiedzenia zapoznano się wnioskiem Radnego Sebastiana Szklarczyka o bardziej 

szczegółowe przygotowanie protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury. Niniejszy 

wniosek dotyczył tylko jednego protokołu z posiedzenia ze stycznia br. Członkowie Komisji 

doszli do konsensusu, gdyż posiedzenie to było stosunkowo krótkie, a Komisja pracowała na 

nim jedynie nad planem pracy na 2016r. Radny Sebastian Szklarczyk nie zgłaszał wniosków 

do innych protokołów.  
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         Przewodnicząca Komisji Budżetu Barbara Wołowska w uzupełnieniu informacji 

przedstawionej przez Przewodniczącą Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Bożenę 

Jankowską poinformowała, iż Komisja Budżetu w II części obrad zaopiniowała jednogłośnie 

proponowane zmiany w budżecie i zmianę wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto przy 1 

głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego oraz jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Reńska Wieś dotyczącą trasy pieszo 

rowerowej wokół akwenu Dębowa.  
 

         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Smal poinformował, iż Komisja odbyła 

swoje posiedzenie w dniu 25.02.2016r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-

Koźlu. Podczas obrad zapoznano się i pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy za 2015r. Następnie Komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

do Stowarzyszenia pod nazwą "Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar 

Funkcjonalny". (Wnioski z posiedzenia – w załączeniu).  
 

Ad. 7  

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu Małgorzata 

Kopczyńska złożyła pisemną informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego za rok 2015. 

Niniejsza informacja została przesłana Radnym drogą elektroniczną i stanowi załącznik do 

protokołu. 
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu zwróciła uwagę, iż przygotowany materiał jest bardzo 

obszerny. Był on analizowany prze Komisję Infrastruktury i Bezpieczeństwa oraz Komisję 

Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie poprosiła o zgłaszanie pytań.  
 

Do w/w materiału nie zgłoszono pytań ani uwag.  

         Pani Przewodnicząca serdecznie podziękowała Państwowemu Powiatowemu 

Inspektorowi Sanitarnemu za przekazane opracowanie oraz przybycie na obrady.  
 

Ad. 8  

         Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu Grażyna Juźwin złożyła 

pisemną informację o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2015r. 

Przedmiotową informację przesłano Radnym drogą elektroniczną i stanowi ona załącznik do 

protokołu. 
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu podkreśliła, iż opracowana informacja jest bardzo 

szczegółowa. Materiał analizowała Komisja Rewizyjna. Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  
    
Do przedmiotowego materiału nie zgłoszono pytań ani uwag.  

         Przewodnicząca Rady Powiatu złożyła serdeczne podziękowania Dyrektor PUP za 

przygotowane sprawozdanie i uczestnictwo w obradach sesji.  
 

Ad. 9 a) 

         Przewodnicząca Rady Powiatu rozpoczynając procedowanie 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.  
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         Przewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała, po czym poddała pod głosowanie 

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

Kozielskiego na 2016 rok.  

W głosowaniu wzięło udział 20 obecnych na sali obrad Radnych, którzy jednogłośnie 

opowiedzieli się za podjęciem uchwały.  

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/124/2016 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 zwróciła się o zgłaszanie pytań do projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Przedmiotowa 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 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

Uchwała Rady Powiatu Nr XV/125/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. W/w uchwała stanowi 

załącznik do protokołu.  
 

c)  

         Przewodnicząca Rady Powiatu przystąpiła do procedowania uchwały w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Niniejsza uchwała została Radnym przesłana na 

tablety drogą elektroniczną i była opiniowana pozytywnie przez Komisję Budżetu.  
 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 

         Przewodnicząca Danuta Wróbel odczytała, a następnie poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych, spośród których 19 Radnych opowiedziało się za 

podjęciem uchwały, natomiast 1 Radny wstrzymał się od głosu.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr XV/126/2016 Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym. Niniejsza uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 
 

d) 

         Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zgłaszanie pytań lub uwag do przesłanego 

Radnym projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Reńska Wieś. 

Dokument ten opiniowały Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa.  
 

         Radny Jakub Gładysz zapytał, na jaką kwotę została wyceniona inwestycja budowy 

ścieżki pieszo – rowerowej w obrębie akwenu Dębowa i jak przedstawia się partycypacja 

innych samorządów w kosztach tego zadania.   

         Skarbnik Powiatu zaznaczyła, iż według posiadanej przez nią informacji, w kosztach 

zadania w podobnej wysokości ma partycypować Gmina Kędzierzyn-Koźle.  
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         Dyrektor PZD Arkadiusz Kryś wyjaśnił, iż Gmina Reńska Wieś obecnie sporządza 

aktualizację kosztorysu zadania. Poprzedni kosztorys opiewał na kwotę 350 000 zł. i władze 

gminy spodziewają się, iż nowy kosztorys zamknie się kwotą 400 000 – 450 000 zł.  

         Starosta Powiatu i Skarbnik Powiatu dodały, iż powiat poniesie ¼ kosztu 

proporcjonalnie do kosztorysu, tj. do wysokości 100 000 zł.   

         Wicestarosta Powiatu zaznaczył, iż założenie odnośnie podziału finansowania polegało 

na tym, że Gmina Reńska Wieś sfinansuje połowę zadania, a drugą połowę wspólnie 

sfinansują Powiat i Gmina Kędzierzyn-Koźle.  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Reńska Wieś.  

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

uchwały.  

W rezultacie głosowania Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Powiatu w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Gminy Reńska Wieś została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu.  
 

e) 

         Przystępując do kolejnego projektu uchwały – w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2016-2021 Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Przewodnicząca Rady Powiatu 

przypomniała, iż niniejszy projekt był opiniowany przez Komisję Zdrowia i Opieki 

Społecznej, a następnie poprosiła o zgłaszanie uwag lub pytań.  
 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 

         W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała i poddała pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

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

uchwały.  

W efekcie głosowania Uchwałę Nr XV/128/2016 Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego jednogłośnie 

podjęto. Niniejsza uchwała – w załączeniu do protokołu.  
 

f) 

         Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zgłaszanie uwag do projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia Powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie pn.: "W ZGODZIE Z TOBĄ I SOBĄ" na lata 2016-2021. Niniejsza 

uchwała była opiniowana przez Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej.  
 

Do projektu uchwały nie zgłoszono pytań, ani uwag.   
 

         Pani Przewodnicząca odczytała, po czym poddała pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia Powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie pn.: "W ZGODZIE Z TOBĄ I SOBĄ" na lata 2016-2021. 

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

uchwały.  
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Uchwała Nr XV/129/2016 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu korekcyjno – 

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn.: "W ZGODZIE Z TOBĄ I 

SOBĄ" na lata 2016-2021 została podjęta jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała stanowi 

załącznik do protokołu.  
 

g) 

         Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie ewentualnych pytań do projektu uchwały  

w sprawie przystąpienia Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Stowarzyszenia pod nazwą 

"Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny". Przedmiotowa uchwała 

była opiniowana przez wszystkie komisje problemowe Rady.  
 

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

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała, a następnie poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Stowarzyszenia 

pod nazwą "Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny". 

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

uchwały.  

W wyniku głosowania uchwałę Nr XV/130/2016 w sprawie przystąpienia Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Stowarzyszenia pod nazwą "Kędzierzyńsko-Strzelecki 

Subregionalny Obszar Funkcjonalny" jednogłośnie podjęto. Niniejsza uchwała stanowi 

załącznik do protokołu.  
 

h) 

         Przewodnicząca Rady Powiatu przystąpiła do procedowania projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Przedmiotowa uchwała dotyczy zawarcia 

kolejnej umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 84,18m2 w budynku "A" Szpitala 

Zespolonego w Kędzierzynie-Koźlu na okres do 3 lat firmie FALCK medycyna Spółka z o.o. 

z przeznaczeniem na świadczenie usług leczniczych w ramach nocnej i świątecznej pomocy 

medycznej. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa.  
 

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

         Przewodnicząca Danuta Wróbel 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 wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

W rezultacie głosowania Uchwała Nr XV/131/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego została jednogłośnie podjęta. Uchwałę załączono do protokołu. 
 

i) 

         Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag lub pytań do projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Niniejsza uchwała dotyczy 

przedłużenia umowy najmu budynku o powierzchni użytkowej 585,39m2 przy ul. 

Piastowskiej 19 w Kędzierzynie-Koźlu na okres do 10 lat Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół 

Autystów "Mały Książę" w celu prowadzenia placówki edukacyjnej na rzecz osób  
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z autyzmem. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Infrastruktury  

i Bezpieczeństwa.  
 

Do projektu uchwały nie głoszono uwag ani pytań.  
 

         Przewodnicząca Rady odczytała i 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 

uchwały.  

Uchwała Nr XV/132/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego została podjęta 

jednogłośnie. W/w uchwała – w załączeniu.  
 

j) 

         Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zgłaszanie pytań do następnego projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Uchwała ta dotyczyła umowy 

dzierżawy części działki nr 37/7 o powierzchni 0,4417 ha w obrębie Azoty na okres do 3 lat 

spółce cywilnej P.A.K. JAMARO z przeznaczeniem pod tablicę reklamową. Uchwałę 

zaopiniowała pozytywnie Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa.  
 

         Radny Jakub Gładysz przypomniał, iż pół roku temu przygotowywano projekt uchwały 

w sprawie zasad wydzierżawiania mienia. Zgodnie z tym Zarząd Powiatu miał otrzymać 

upoważnienie do zawierania umów do 3 lat, aby nie musiała tego robić Rada Powiatu. 

Podczas analizy tamtego projektu uchwały rodziły się pewne wątpliwości i projekt zdjęto  

z porządku sesji. Radny zapytał o dalsze losy tamtego projektu.  

         Starosta Powiatu wyjaśniła, iż tamtą sprawę odłożono, ponieważ w międzyczasie na 

powiat nałożone zostały dodatkowe czynności do realizowania jak np. organizacja punktów 

porad prawnych, przygotowanie transportu zrównoważonego, co wymaga dużego 

zaangażowania i wkładu pracy. Zarząd jednak chce powrócić do tematu opracowania zasad 

wynajmowania i wydzierżawiania mienia powiatu. Ponadto Pani Starosta przypomniała  

o opinii prawnej, zgodnie z którą w przypadku wynajmowania mienia nie można postępować 

inaczej niż jest to realizowane aktualnie. 
 

         Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca Rady odczytała, a następnie poddała pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  

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

uchwały.  

Uchwałę Nr XV/133/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

jednogłośnie podjęto. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 

k) 

         Przewodnicząca Rady Danuta Wróbel zapytała o ewentualne uwagi lub pytania do 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Uchwała 

dotyczyła umowy dzierżawy części działki nr 37/7 o powierzchni 0,4417 ha w obrębie Azoty 

na okres do 3 lat Firmie Usługowo – Handlowej "AS" z przeznaczeniem pod tablicę 
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reklamową. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Infrastruktury  

i Bezpieczeństwa.  

Do projektu uchwały nie głoszono uwag ani pytań.  
 

         Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/134/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego została podjęta jednogłośnie. W/w uchwała – w załączeniu.  
 

l) 

Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała o uwagi do wprowadzonego pod dzisiejsze 

obrady projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Niniejsza uchwała dotyczy 

użyczenia na okres 7 lat trzech pracowni w Zespole Szkół Technicznych  

i Ogólnokształcących dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego  

z przeznaczeniem na utworzenie pracowni chemicznej, pracowni mechatroniki – w tym 

pracowni systemów mechatronicznych oraz pracowni napędów elektrycznych.  
 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 

         Przewodnicząca Rady odczytała, po czym poddała pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  

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

uchwały.  

Uchwała Nr XV/135/2016 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego została jednogłośnie podjęta. 

W/w uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 

m) 

         Pani Przewodnicząca poprosiła o uwagi do drugiego wprowadzonego pod dzisiejsze 

obrady i wysłanego Radzie drogą elektroniczną projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

Przedmiotowy projekt dotyczy użyczenia na okres 7 lat trzech pracowni w Zespole Szkół Nr 

1 dla Centrum Kształcenia Praktycznego Ustawicznego z przeznaczeniem na utworzenie 

pracowni gastronomiczno – kelnerskiej.  
  

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

         Przewodnicząca Danuta Wróbel odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

W rezultacie głosowania uchwała Nr XV/136/2016 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 

zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego została podjęta jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono do protokołu.  
 



 12 

Ad. 10  

         Starosta Powiatu w związku ze zgłaszanymi na poprzednich sesjach pytaniami  

o budynek przekazany miastu z przeznaczeniem na utworzenie hospicjum poinformowała,  

iż z pisma Wiceprezydenta Miasta Artura Matuszczaka wynika, iż miasto podjęło czynności 

związane ze zwróceniem powiatowi nieruchomości wraz z gruntem. Według informacji 

przekazanej przez Wydział Geodezji, do wydziału zgłaszała się osoba zainteresowana 

niniejszym obiektem.  
 

         Na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu wpłynęła 1 interpelacja. 

Niniejszą interpelację złożył Radny Sebastian Szklarczyk, który w imieniu swoim oraz 

Radnych Barbary Wołowskiej i Tomasza Kandziory zwrócił się o zwiększenie 

bezpieczeństwa na drodze powiatowej 1429 O Długomiłowice – Gierałtowice poprzez 

budowę przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Naczysławskiej z ul. Parkową oraz 

budowę chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Naczysławskiej oraz w/w 

przejściem dla pieszych.  

Kserokopia interpelacji – w załączeniu.  

Na złożoną interpelację Radny otrzyma pisemną odpowiedź. 
 

Ad. 11  

         Radny Paweł Masełko zgłosił dwa wnioski. W imieniu mieszkańców osiedla Zachód 

oraz dyrekcji i rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej Nr 12 w 

Kędzierzynie-Koźlu zawnioskował o przesunięcie przejścia dla pieszych znajdującego się na 

ul. Piastowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Chrobrego bliżej wejścia do szkoły celem 

zwiększenia bezpieczeństwa przechodzących przez drogę pieszych. (Wniosek w formie 

pisemnej – w załączeniu do protokołu).  

Przed zgłoszeniem drugiego wniosku Radny Paweł Masełko poinformował, iż na terenie 

osiedla Rogi funkcjonuje wiele firm (m.in. stocznia Dammen Shipyards), z których 

realizowany jest transport ciężarowy. Ciężkie samochody, które nie mogą zmieścić się na ul. 

Głównej pod wiaduktem kolejowym o wysokości 3,70m poruszają się osiedlowymi ulicami 

niszcząc je. Jako dowód na to Radny zaprezentował zdjęcia ulic oraz mapę. Zaznaczył,  

iż niniejszy problem jest znany Pani Prezydent Miasta i był zgłaszany także na sesji Rady 

Miasta Kędzierzyn-Koźle. Był on również nagłaśniany przez lokalne media. Poinformował 

ponadto, iż na osiedlu mają być budowane wały przeciwpowodziowe na odcinku Koźle – 

Poborszów, co spowoduje, że transport ciężki związany z tą inwestycją również będzie 

przyczyniał się do niszczenia ulic osiedlowych. W związku z powyższym Radny 

zawnioskował, aby nawiązać kontakt z władzami Gminy Kędzierzyn-Koźle celem wspólnego 

wypracowania strategii i rozwiązania tej sytuacji przy rozważeniu możliwości m.in. 

pogłębienia przejazdu pod wiaduktem kolejowym.  
 

         Starosta Powiatu zaznaczyła, iż jest to trudny temat, który zostanie skierowany do 

komisji zajmującej się bezpieczeństwem ruchu. Zdaniem Starosty pogłębienie przejazdu pod 

wiaduktem, który był już wcześniej pogłębiany nie będzie możliwe, bo spowodowałoby to 

zatrzymywanie się w tym miejscu wody.  

         Radny Paweł Masełko stwierdził, iż powiat i gmina powinny sprzyjać biznesowi. Na 

osiedlu Rogi działa wiele firm dających dużą liczbę stanowisk pracy, w tym firma Dammen 

zatrudniająca 200 osób. Spory z mieszkańcami w związku z problemem transportu  

i niszczeniem ulic nie pomagają w prowadzeniu działalności. Radny wyraził obawę, iż firmy 

będą decydowały się na zmianę lokalizacji swoich biznesów, a to przyczyni się do 

zmniejszenia wpływów dochodów z podatków do kasy gminy. Ponownie zaapelował, aby 

wspólnie z władzami Gminy Kędzierzyn-Koźle spróbować znaleźć optymalne rozwiązanie 

przedstawianego problemu.  
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         Wicestarosta Powiatu poinformował, iż kilkakrotnie rozmawiał z mieszkańcami  

o niniejszej sprawie. Rozwiązanie problemu w zakresie drogi powiatowej jest technicznie 

trudne do spełnienia, ponieważ wiadukt kolejowy był już pogłębiony i dalsze pogłębienie 

spowodowałoby naruszenie jego konstrukcji. Wielkogabarytowy transport nie jest zjawiskiem 

bardzo częstym, ale uciążliwym dla mieszkańców mających swoje domy przy drogach 

gminnych. Najprostszym rozwiązaniem mogłaby być przebudowa dróg gminnych i ich 

wzmocnienie oraz poszerzenie, gdyż są to jedyne miejsca, gdzie wysokogabarytowy transport 

może się przemieścić. Analizowano także możliwość wykorzystania do transportu ciężkiego 

połączenia z Poborszowem, lecz byłyby to potężne koszty, dla samorządu nie do 

udźwignięcia.  

         Radny Paweł Masełko zaznaczył, iż problemu nie da się rozwiązać w najbliższym 

czasie, ale trzeba nawiązać współpracę z władzami miasta i spróbować poszukać rozwiązania.  
 

         Radny Henryk Chromik zwrócił się z prośbą, aby jeszcze raz pochylić się nad zgłoszoną 

przez niego na sesji w dniu 24 listopada 2015r. interpelacją w sprawie podniesienia prędkości 

z 60 km/h do 70 km/h na ul. Mostowej, na odcinku od wiaduktu do ul. Waryńskiego.  

W odpowiedzi Radny otrzymał informację, iż komisja po przeanalizowaniu organizacji ruchu 

w przedmiotowym miejscu ustosunkowała się negatywnie do wprowadzenia proponowanych 

przez niego zmian z uwagi na zły stan nawierzchni ulicy. Podwyższenie prędkości mogłoby 

zmniejszyć bezpieczeństwo ruchu drogowego. Radny stwierdził, iż jest to standardowe 

określenie używane przez policję. Wyraził nadzieję, aby wszystkie drogi powiatowe były  

w takim stanie jak ul. Waryńskiego, która według Radnego ma jedynie 6 ubytków. Wiele 

dróg powiatowych jest w dużo gorszym stanie technicznym, dlatego Radny uważa,  

iż podejście policji do tego konkretnego przypadku jest niezbyt właściwe. Jeśli Komisja 

stwierdziła, że jest zła nawierzchnia to Radny zwraca się do Zarządu Powiatu, aby 

przewidział środki finansowe na jej poprawę, gdyż wówczas będzie można podnieść tam 

prędkość zwłaszcza, że po obydwóch stronach drogi są wyznaczone ścieżki rowerowe.   

         Starosta Powiatu ustosunkowując się do prośby Radnego zwróciła uwagę, iż w skład 

komisji zajmującej się organizacją ruchu wchodzą oprócz policji przedstawiciele powiatu  

i gmin. Z różnych powodów komisja przyjęła takie stanowisko w zgłaszanej przez Radnego 

sprawie.  
 

         Radny Marek Piasecki podkreślił, iż zgodnie z przepisami ustawowymi powiat jest 

zobowiązany do tworzenia planu zarządzania kryzysowego, w którym musi wskazać obiekt, 

do którego będą kierowane osoby poszkodowane w sytuacjach kryzysowych. Radny zapytał 

czy powiat posiada taki obiekt i jaka jest jego pojemność.  

         Starosta Małgorzata Tudaj poinformowała, iż Wydział Zarządzania Kryzysowego na 

okres przerwy wakacyjnej wyznaczył bursę szkolną. Ponadto zabezpieczono również 

pomieszczenia w PCPR oraz miejsca zastępcze w szpitalu, gdzie mogą być lokowane osoby 

poszkodowane.   

         Radny Marek Piasecki zaznaczył, iż wielu mieszkańców podczas zbierania podpisów  

w ramach akcji "Stop imigrantom" pytało czy w tych miejscach nie będą lokowani imigranci, 

gdyż ich przybycie będzie traktowane jako sytuacja nadzwyczajna.  

         Starosta Powiatu podkreśliła, iż decyzja w sprawie imigrantów należy do Wojewody, 

gdyż tylko on może wskazać i wydać zarządzenie o umieszczeniu tych osób w konkretnych 

miejscach. Przypomniała, iż do Starostwa wpłynęło pismo Wojewody, które zostało przesłane 

gminom z prośbą o wskazanie miejsc ewentualnego kwaterowania uchodźców. Do dnia 

dzisiejszego gminy na niniejsze pisma nie udzieliły odpowiedzi. Na chwilę obecną nikt nie 

jest tym tematem zainteresowany. Jeżeli pojawiłyby się rodziny ze wschodu to z pewnością 

zalazłyby się nie miejsca zastępcze tylko mieszkania dla nich.  
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         Radny Andrzej Lachowicz zgodził się z twierdzeniem, że Wojewoda wskazuje miejsca, 

gdzie przyjmowani będą imigranci, ale gospodarz terenu wskazuje Wojewodzie możliwe 

miejsca. Zapytał czy jeśli bursa miałaby być wykorzystana do tego celu w okresie 

wakacyjnym to, co stanie się, jeśli przyjazd imigrantów nastąpi w okresie przed lub 

powakacyjnym.  

         Starosta Powiatu stwierdziła, iż swoją wypowiedź wiązała z sytuacją kryzysową, do 

której została wyznaczona bursa. Wojewoda w swoim zarządzeniu określi jedynie ilość 

rodzin do przyjęcia.  

         Radny Grzegorz Mankiewicz zwrócił uwagę, iż czym innym jest sytuacja kryzysowa,  

a czym innym kwestia przyjęcia imigrantów. Sytuacja kryzysowa wiąże się z występowaniem 

kataklizmów np. powodzi. Zarówno miasto Kędzierzyn-Koźle jak i powiat są do tego 

przygotowane, ponieważ posiadają wyznaczone miejsca do ulokowania ludności. Kwestia 

imigrantów nie jest sytuacją kryzysową. W przypadku imigrantów Wojewoda zwraca się 

przede wszystkim do gmin, ponieważ to one dysponują mieniem i mają mieszkania 

komunalne. Miasto Kędzierzyn-Koźle ma dużo wolnych mieszkań i gdyby wyraziło chęć 

przyjęcia imigrantów, to mogłoby to zrobić. Pytania w tej sprawie nie powinny być 

kierowane do Zarządu Powiatu.  

         Radny Paweł Masełko przypomniał, iż w ubiegłym roku włodarze gmin odpowiadali na 

pytania Wojewody o gotowości przyjęcia imigrantów. Wówczas niewiele gmin zgłaszało taką 

możliwość.  
 

Ad. 12 

         Przewodnicząca Rady Powiatu przypomniała, iż następna sesja Rady Powiatu odbędzie 

się 19 lub 26 marca br. – w zależności od potrzeb. Posiedzenia komisji problemowych będą 

odbywały się w zarówno w marcu jak i w kwietniu.  

Następnie Pani Przewodnicząca zakończyła obrady XV sesji Rady Powiatu.  

 

                  
Protokołowała     

Anna Kramarz       

Przewodnicząca Rady Powiatu 

                    mgr Danuta Wróbel 

 


