
PROTOKÓŁ Nr XVI/2016 
z sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

z dnia 21 marca 2016r. 

 
 

Ad. 1  

         Przewodnicząca Rady Danuta Wróbel rozpoczęła obrady XVI nadzwyczajnej sesji Rady 

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

Sekretarza Powiatu Dorotę Zasłonkę, Skarbnika Powiatu Wiesławę Trelkę oraz Radnych 

Powiatu, Kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia Marka Waszkiewicza 

oraz Radcę Prawnego Marię Bartulę.  

 

         Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, iż niniejsza sesja została zwołana na 

wniosek Zarządu Powiatu w celu podjęcia czterech niezbędnych uchwał. Wniosek Zarządu 

wraz z zawiadomieniem i projektami uchwał został przesłany Radnym drogą elektroniczną. 

(Wniosek Zarządu załączono do protokołu).  
 

Ad. 2  

         Na sali posiedzeń znajdowało się 16 spośród 21 Radnych, więc Pani Przewodnicząca 

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

Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  

 

Ad. 3 a) 

         Przewodnicząca Rady przypomniała, iż treść uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian 

w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok wraz z szczegółowym 

uzasadnieniem została przesłana Radnym drogą elektroniczną i poprosiła o zgłaszanie pytań 

lub uwag.  

 

         Radny Andrzej Lachowicz zwrócił uwagę, iż w projekcie uchwały ujęto zadania 

budowy siłowni w plenerze przy 2 szkołach (I LO oraz ZSTiO) i zapytał, dlaczego 

zdecydowano o takiej lokalizacji siłowni. Zaznaczył, że największe obciążenie byłoby przy 

Bursie Szkolnej, gdzie poza wychowankami bursy niemającymi dostępu do sali 

gimnastycznej korzystaliby również uczniowie ZSŻŚ i mieszkańcy miasta.  

         Wicestarosta Józef Gisman wyjaśnił, iż siłownia przy I LO zostanie wybudowana  

z uwagi na bardzo duże obciążenie jedynej sali gimnastycznej w tej szkole. Podobna sytuacja 

dotyczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. O Bursie Zarząd myśli w drugiej 

kolejności. Wnioski o środki zewnętrzne można składać do końca bieżącego miesiąca, dlatego 

podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym jest konieczne. Dyrektorzy tych szkół zgodzili się na 

przygotowanie dokumentów w tak krótkim czasie. 

         Radny Andrzej Lachowicz oraz Radna Jadwiga Kuźbida pytali czy docelowo 

planowane są siłownie zewnętrzne przy innych szkołach.  

         Wicestarosta Powiatu zaznaczył, iż będzie to zależne od tego, jakie będą projekty 

(boiska, siłownie). Nie przy każdej szkole jest miejsce na boisko, ale niektóre szkoły mają na 

to szanse. Budowa siłowni jest prostsza, tańsza i zajmuje mniej miejsca, a przy tym spełnia 

swoje zadanie, bo umożliwia dzielenie zajęć WF na grupy. W jednym roku nie uda się zrobić 

siłowni lub boiska przy wszystkich szkołach, ale jeśli będą dostępne środki na taki cel i Rada 

Powiatu wyrazi swoją akceptację to będzie można tworzyć siłownie przy każdej szkole. 

Zarząd nie będzie stawiał blokady na takie inwestycje, ale trzeba je realizować sukcesywnie.  

         Starosta Powiatu dodała, iż obecny projekt jest projektem ministerialnym.  
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         Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, iż na jej ręce wpłynęło pismo Radnych 

Andrzeja Krebsa i Andrzeja Lachowicza zwracających się o wprowadzenie waloryzacji 

wynagrodzeń pracowników jednostek podległych powiatowi. Niniejsze pismo jest związane  

z omawianym projektem uchwały. (Kserokopia pisma – w załączeniu).  

 

Następnie Przewodnicząca 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 17 obecnych na sali obrad Radnych, którzy jednogłośnie 

opowiedzieli się za podjęciem uchwały.  

W wyniku głosowania uchwałę Nr XVI/137/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian  

w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2016 rok podjęto jednogłośnie.  

W/w uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

b) 

         Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zgłaszanie pytań do projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Przedmiotowa 

uchwała jest konsekwencją uchwalonych przed momentem zmian w budżecie Powiatu na 

2016r.  
 

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

         Przewodnicząca Danuta Wróbel odczytała, a następnie poddała pod głosowanie projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  

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

uchwały.  

Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/138/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Niniejszą uchwałę załączono 

do protokołu.  
 

c)  

         Przewodnicząca Rady przed odczytaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu poinformowała, iż w dniu dzisiejszym na jej ręce 

wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu 

Rady Społecznej. Wojewoda Opolski zmienił swoją decyzję w sprawie przedstawiciela 

Wojewody w miejsce wcześniej zgłoszonego Pana ---------- --------- wyznaczając Pana 

Rolanda Mutwin. Pan Wojewoda wyjaśnił, iż na dzień 16 lutego br. nie były mu znane 

okoliczności uniemożliwiające Panu ----------------    pełnienie tej funkcji. (Pismo Wojewody 

– w załączeniu.) 

W związku z przedmiotowym pismem Radni otrzymali w dniu dzisiejszym pocztą mailową 

nowy projekt uchwały zawierający nazwisko Pana Rolanda Mutwin.  

 

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

 

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała, po czym poddała pod głosowanie projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. 

W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, spośród których 16 Radnych zagłosowało za 

podjęciem uchwały, natomiast 1 Radny wstrzymał się od głosu. 
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W efekcie głosowania uchwała Nr XVI/139/2016 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę  

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu została podjęta zwykłą większością głosów. 

Niniejsza uchwała – w załączeniu do protokołu.  

 

d) 

         Przewodnicząca Rady uzasadniając konieczność podjęcia uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz zakresu działania stałych Komisji Rady 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przypomniała, iż w dniu poprzedniej sesji na jej ręce 

wpłynęła pisemna rezygnacja Radnego Grzegorza Mankowicza z pracy w Komisji Edukacji  

i Promocji Powiatu.  

 

         Radny Andrzej Krebs zwrócił się do Radnego Grzegorza Mankiewicza z pytaniem  

o powody rezygnacji z pracy w komisji.  

         Radny Grzegorz Mankiewicz wyjaśnił, iż jedyną przyczyną jest fakt kolidowania pracy 

zawodowej z terminami posiedzeń niniejszej Komisji. Komisja spotyka się w środy tj. w dniu, 

kiedy obecność Radnego w Kędzierzynie-Koźlu jest niemożliwa z przyczyn zawodowych.  

 

         Przewodnicząca Danuta Wróbel odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz zakresu działania stałych 

Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

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

uchwały. 

Uchwałę Nr XVI/140/2016 Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie określenia składu 

osobowego oraz zakresu działania stałych Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego podjęto jednogłośnie. Przedmiotową uchwałę załączono do protokołu.  
 

Ad. 4  

         Przewodnicząca Rady Powiatu składając wszystkim obecnym życzenia z okazji 

zbliżających się Świąt Wielkanocnych i przypominając, iż następna sesja Rady Powiatu 

odbędzie się 26 kwietnia 2016r. zakończyła obrady XVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  
 

 

Protokołowała 

Anna Kramarz 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

                    mgr Danuta Wróbel 
 

 

 


