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

z dnia 26 kwietnia 2016r. 

 
 

Ad. 1  

         Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel rozpoczęła obrady XVII sesji Rady 

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego witając: Starostę Powiatu Małgorzatę Tudaj, 

Wicestarostę Powiatu Józefa Gismana, Sekretarza Powiatu Dorotę Zasłonkę, Skarbnika 

Powiatu Wiesławę Trelkę oraz Radnych Powiatu, Dyrektorów jednostek, Kierowników 

Wydziałów, a także wszystkich przedstawicieli lokalnych mediów.  
 

Ad. 2  

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

stwierdziła, iż obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarł 1 Radny) 

Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu w związku z koniecznością opuszczenia obrad przez 

Dyrektora SP ZOZ zgłosiła i poddała pod głosownie propozycję zmiany kolejności 

rozpatrywanych punktów porządku obrad polegającą na przesunięciu podpunktu 10 c) – 

podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu za pkt 5) - Sprawozdanie 

z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.  

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

kolejności rozpatrywanych punktów porządku obrad polegającą na przesunięciu podpunktu 

10 c) za pkt 5). 

W wyniku głosowania pkt 10 c) porządku obrad przesunięto za pkt 5. 
 

Ad. 3  

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

01 marca 2016r. 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 XV sesji Rady Powiatu z dnia 01 marca 2016r. został jednogłośnie przyjęty.  
 

Następnie Przewodnicząca Danuta Wróbel poddała pod głosowanie protokół z XVI – 

nadzwyczajnej sesji z dnia 21 marca 2016r., do treści którego również nie zgłoszono uwag.  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 

protokołu.  

Protokół z XVI – nadzwyczajnej sesji z dnia 21 marca 2016r. przyjęto jednogłośnie.  
 

Ad. 4  

         Przewodnicząca Rady Powiatu złożyła informację o pismach otrzymanych w okresie 

międzysesyjnym tj. od dnia 01.03.2016r. do dnia 18.04.2016r. oraz o spotkaniach, w których 

uczestniczyła reprezentując Radę Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do protokołu.   

W uzupełnieniu pisemnej informacji Pani Przewodnicząca poinformowała o swoim 

uczestnictwie w uroczystym odsłonięciu tablicy z nazwą mostu im. Wiktora Ludwikowskiego 
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oraz uroczystości osłonięcia tablicy pamiątkowej byłej Wójt Gminy Polska Cerekiew 

Krystyny Helbin w Zakrzowie.   

Przewodnicząca Rady Powiatu otrzymała i przesłała Radnym drogą elektroniczną pismo 

pracowników PCPR w sprawie zwiększenia wynagrodzeń. (Pismo – w załączeniu)  

Ponadto w dniu dzisiejszym Przewodnicząca otrzymała i przesłała Radnym pocztą 

elektroniczną pismo informujące o kontroli Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzonej  

w Domu Pomocy w Sławięcicach (pismo – w załączeniu).  

Na ręce Przewodniczącej wpłynęło także pismo P.--------- -------------– mieszkańca sołectwa 

Kamionka, który zwrócił się o ujęcie w budżecie funduszy na dokończenie nowej nawierzchni 

na drodze powiatowej Zdzieszowice – Walce na odcinku Mechnica – Kamionka – Antoszka. 

(Kopia pisma – w załączeniu). Przewodnicząca przekazała niniejsze pismo wraz  

z dokumentacją fotograficzną Zarządowi Powiatu.   
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu zwróciła się do Starosty Powiatu z prośbą  

o przedstawienie Powiatowego Konserwatora Zabytków. 

         Starosta Małgorzata Tudaj poinformowała, iż w ogłoszonym konkursie na stanowisko 

Powiatowego Konserwatora Zabytków startowało 7-8 osób. Najlepszym kandydatem okazał 

się Pan Grzegorz Naumowicz, który pracował w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim jako 

konserwator i zajmował się kwestiami związanymi z konserwacją zabytków na terenie 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Pani Starosta zaznaczyła, iż ceni fakt, że opieka nad 

zabytkami jest oprócz obowiązku zawodowego ogromną pasją Pana Naumowicza i wyraziła 

nadzieję, iż praca konserwatora w Starostwie ułatwi załatwianie spraw mieszkańcom, którzy 

dotąd musieli dojeżdża do Opola oraz projektantom.  

         Powiatowy Konserwator Zabytków Grzegorz Naumowicz przedstawiając się 

poinformował, iż z wykształcenia jest historykiem dokumentalistą konserwatorskim.  

W zawodzie związanym z ochroną zabytków pracuje od 10 lat, z czego 8,5 roku zatrudniony 

był w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków na stanowisku specjalisty zabytków 

nieruchomych i zajmował się między innymi sprawami z terenu Powiatu Kędzierzyńsko- 

Kozielskiego. Jego kompetencje jako pracownika Starostwa wynikają z porozumienia 

zawartego pomiędzy Wojewodą Opolskim i Starostą Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

W jego kompetencjach mieszczą się również inne zadania wynikające z ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. Pan Naumowicz wyraził nadzieję, iż utworzenie 

stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków ułatwi inwestorom i projektantom 

załatwianie spraw tym bardziej, iż zabytków na terenie powiatu jest sporo. Wiele jest spraw 

skomplikowanych i wiele istnieje planów zagospodarowania przestrzennego z wyznaczonymi 

strefami ochrony konserwatorskiej.  
 

Ad. 5   

         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj złożyła pisemne sprawozdanie z działalności 

Zarządu Powiatu za okres 02 marca 2016r. – 11 kwietnia 2016r., z uzupełnieniem za okres  

12 kwietnia 2016r. – 25 kwietnia 2016r. oraz kalendarz spotkań i wydarzeń za okres 01 marca 

2016r. – 16 kwietnia 2016r., wraz z uzupełnieniem kalendarza za okres 18-26 kwietnia br. 

Niniejsze sprawozdania wraz z uzupełnieniami zostały przesłane Radnym drogą elektroniczną 

i stanowią załączniki do protokołu. 

         Wraz ze sprawozdaniem z pracy Zarządu Powiatu w materiałach sesyjnych Radnym 

przesłano pismo Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia 26.02.2016r. nr 

WKSIA.425.2.2016 oraz zestawienie kwot do zwrotu z tytułu kontroli NFZ za rok 2014  

i 2015 sporządzone przez Dyrektora SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu. (Kopia pisma –  

w załączeniu). 
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         Radny Andrzej Krebs nawiązał do otrzymanego dramatycznego pisma pracowników 

PCPR dotyczącego zwiększenia wynagrodzeń. Pismo sygnowane jest przez 

Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ Solidarność przy SP ZOZ w Kędzierzynie-

Koźlu. Pracownicy PCPR zwracają uwagę Radnych na panującą w jednostce atmosferę  

i żenująco niskie płace. Z pisma wynika, że pracownicy z wyższym magisterskim 

wykształceniem i przygotowaniem oraz dużym stażem zawodowym wykonujący bardzo 

odpowiedzialną pracę wymagającą dużego doświadczenia i umiejętności otrzymują pensje 

rzędu minimalnego wynagrodzenia. Z informacji pisemnej wynika, że pracownicy zarabiają 

miesięcznie w granicach 1 535 zł. – 1 884 zł. Pracownicy odczuwają, iż są niedocenieni, nikt 

o nich nie pamięta i mają poczucie krzywdy. W związku z tym Radny zapytał czy członkowie 

Zarządu nie uważają, iż zaistniała wśród pracowników PCPR sytuacja nie jest skandaliczna  

i poprosił o wyjaśnienie jakie Zarząd widzi rozwiązanie tego problemu. Przypomniał 

jednocześnie, iż Radni wcześniej zgłaszali wniosek o przygotowanie wykazu wynagrodzeń 

pracowników, lecz niniejsza sprawa jest pilna i dlatego chce poznać deklaracje Zarządu 

odnośnie jej rozwiązania.  

         Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, iż niniejszy temat był omawiany na 

ostatnim posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z udziałem Wicestarosty Powiatu. 

Przewodnicząca Komisji podczas składania sprawozdania odniesie się do niniejszej kwestii.  

         Radny Andrzej Lachowicz przypomniał, iż w styczniu br. złożono wniosek  

o przedstawienie wysokości wynagrodzeń pracowników Starostwa w grupach 

zaszeregowania, lecz do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi, mimo kilkukrotnego 

przypominania Komisji i nie wiadomo co jest tego przyczyną. Odnosząc się do pisma 

pracowników PCPR zwrócił uwagę iż najniższe podane wynagrodzenie wynosiło 1 385,45 zł. 

Zaznaczył, iż Radni oczekują od Zarządu działań skutecznych i zadowalających pracowników 

PCPR.  

Nawiązując do uzupełnienia kalendarza spotkań Starosty i informacji o udziale Starosty 

Powiatu w nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych z dnia 25.04.2016r. w Jarnołtówku poprosił o uszczegółowienie, 

czego dotyczyło niniejsze posiedzenie i czy zapadły na nim ustalenia dotyczące SP ZOZ 

Kędzierzyn-Koźle.  

         Starosta Małgorzata Tudaj poinformowała, iż na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu 

Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych prowadzono rozmowy na 

temat sytuacji w szpitalach w związku z tworzeniem mapy potrzeb zdrowotnych, kontraktów 

i wypłat pielęgniarkom 400 zł. wzrostu wynagrodzenia. Na niniejszym spotkaniu padał 

zarzut, iż dyrektorzy z ogromną niechęcią realizowali podwyżki 400 zł. Dyrektor SP ZOZ 

Kędzierzyn-Koźle wyjaśnił, iż niezadowolenie nie dotyczyło faktu wypłaty podwyżki tylko 

konieczności kredytowania przez 80 - 100 dni tych wypłat, gdyż nie było zagwarantowanych 

środków na podwyżki. Odnośnie odpowiedzi na wniosek Pani Starosta zapewniła, iż dziś lub 

najpóźniej jutro zostanie ona przygotowana. Zaznaczyła, iż przyczyną nie jest zła wola 

Zarządu tylko fakt, iż jednostki w różnej formie przedstawiały wysokości wynagrodzeń  

i trzeba było ujednolicić tę formę.  

         Radny Paweł Masełko w związku z dyskusjami i licznymi pismami dotyczącymi 

wynagrodzeń zaproponował, aby zastanowić się nad wypracowaniem ewentualnych 

propozycji dla pracowników, ponieważ presja płacowa będzie pojawiała się często.  

W gospodarce pensje stopniowo rosną i trzeba zwrócić uwagę, że coraz bardziej zaczyna 

pojawiać się rynek pracownika, o którego będzie coraz trudniej. Zdaniem Radnego należy 

wypracować długofalową formę podwyżek wynagrodzeń i wygospodarować na to środki, 

gdyż głosów o zwiększenie płac z rożnych środowisk będzie z pewnością coraz więcej.  
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         Sekretarz Powiatu Dorota Zasłonka przedstawiła informację o kontrolach zewnętrznych, 

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

22-25 kwietnia br. była prowadzona przez przedstawicieli Wojewody Opolskiego kontrola 

projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK Nr 38 etap II". 
 

W związku z przybyciem na salę obrad Dyrektora SP ZOZ Marka Staszewskiego Rada 

Powiatu przystąpiła do realizacji punktu 10 c) porządku obrad.  
 

Ad. 10 c) 

         Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych pytań lub uwag do 

przesłanego Radnym projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. 

Przypomniała, iż niniejszy projekt był analizowany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej i uzyskał pozytywną opinię Komisji.  

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

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi 

Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. 

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

uchwały.  

W wyniku głosowania uchwałę Nr XVII/143/2016 Rady Powiatu zmieniającą uchwałę  

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej  

w Kędzierzynie-Koźlu jednogłośnie podjęto. Przedmiotowa uchwała – w załączeniu do 

protokołu.  
 

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 w okresie międzysesyjnym spotkała się dwukrotnie. Pierwsze 

posiedzenie Komisji odbyło się 30.03.2016r. W trakcie posiedzenia Komisja po wyjaśnieniu 

wątpliwości jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski. Następnie Komisja zapoznała się i zaopiniowała 

jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

"Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego". W dalszej części posiedzenia Komisja wysłuchała szerokiej informacji 

Kierownika Wydziału Promocji o sposobach promocji Powiatu, współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz o zabytkach znajdujących się na terenie powiatu i sposobach ich 

promowania. Komisja stwierdziła, że Wydział Promocji pracuje na bardzo wysokim poziomie 

i jednogłośnie opowiedziała się za uhonorowaniem pracowników tego wydziału, ponieważ 

ich praca wpływa na bardzo dobry wizerunek powiatu.  

Na posiedzeniu w dniu 20.04.2016r. Komisja dyskutowała o funkcjonowaniu szkół 

niepublicznych i zapoznała się ze szczegółowym materiałem przedstawionym przez 

Dyrektora PZO. Członkowie Komisji zwracali uwagę, iż obecnie prawo pozwala na to, by 

każdy mógł zarejestrować szkołę niepubliczną, pobierać subwencję i niekoniecznie 

przestrzegać przepisów. Po dyskusji Komisja zwróciła się z prośbą o przygotowanie  
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i przesłanie do Senatora RP wniosku o wystąpienie z interpelacją o przeprowadzenie zmian 

legislacyjnych w zakresie funkcjonowania szkół niepublicznych. (Wnioski z posiedzeń –  

w załączeniu).  
 

         Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Jadwiga Kuźbida poinformowała, 

że Komisja spotkała się dwa razy: 22 marca 2016r. i 19 kwietnia 2016r. Na posiedzeniu  

w marcu Komisja zapoznała się z informacją Dyrektora o aktualnej sytuacji SP ZOZ w tym  

o kontraktowaniu usług oraz o planie zamierzeń inwestycyjnych na najbliższe lata. 

Zapoznano się z informacją o realizacji programu ochrony zdrowia psychicznego w II 

półroczu 2015r. Następnie zapoznano się z informacją o realizacji programów 

profilaktycznych. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego na lata 2016-2022". Komisja również zapoznała się z przekazanym przez 

Zarząd Powiatu pismem Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia 

26.02.2016r. oraz zestawieniem kwot do zwrotu z tytułu kontroli NFZ za rok 2014 i 2015 

sporządzonym przez dyrektora SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.  

Na wyjazdowym posiedzeniu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dniu  

19 kwietnia br. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Następnie Komisja jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie za 2015r. wraz z oceną zasobów pomocy społecznej w Powiecie 

Kędzierzyńsko – Kozielskim. Kolejno Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie 

oceniła funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.  

W dalszej części posiedzenia Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2016 rok. (Wyciągi  

z protokołów z posiedzeń – w załączeniu). Przewodnicząca Komisji dodała, iż na posiedzeniu 

została poruszona sprawa zarobków pracowników PCPR, gdyż Dyrektor przedstawiła 

sytuację płacową pracowników tj. kwoty wynagrodzeń i zagrożenia wynikające z tak niskich 

zarobków. Komisja dyskutowała na ten temat i pozytywnie odnosiła się do tego, by Dyrektor 

PCPR złożyła pismo do Zarządu Powiatu celem rozpatrzenia tej sprawy. 

         Przewodnicząca Rady Danuta Wróbel dodała, iż Wicestarosta Powiatu informował 

Komisję, że Zarząd Powiatu już zajmuje się tą sprawą.  
 

         Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Paweł Masełko powiedział,  

iż w okresie międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenia Komisji: w dniu 14.03.2016r.  

i 18.04.2016r. Pierwsze posiedzenie miało charakter wyjazdowy i odbyło się w siedzibie 

Nadleśnictwa Kędzierzyn, gdzie Radni zapoznali się z pracą leśniczych i ewentualnymi 

problemami. Na drugim posiedzeniu Komisja zapoznała się z informacją Dyrektora PZD na 

temat stanu dróg po okresie zimowym oraz o wykorzystaniu środków i przebiegu remontów  

i inwestycji. W drugiej części posiedzenia Komisja dokonała objazdu dróg, na których 

obecnie są realizowane inwestycje. Na obydwóch posiedzeniach Komisja zaopiniowała 

pozytywnie projekty uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję. (Wnioski z drugiego 

posiedzenia – w załączeniu).  
 

         Przewodnicząca Komisji Budżetu Barbara Wołowska poinformowała, iż Komisja 

również w okresie międzysesyjnym spotykała się dwukrotnie. W dniu 18.03.2016r. odbyło się 

wyjazdowe posiedzenie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dyrektor PUP przedstawiła Komisji 

informację o zadaniach i środkach na 2016r. Następnie Komisja jednogłośnie pozytywnie 
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zaopiniowała zmiany w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i wieloletniej 

prognozie finansowej. Dyrektor PUP podczas informacji o problemach jednostki zwracała 

szczególną uwagę na braki kadrowe. Realizacja wielu projektów i współpraca z ZUS-em  

w celu ponownego przeliczenia emerytur dodatkowo obciąża pracowników i zdaniem Pani 

Dyrektor należy zwiększyć obsadę kadrową jednostki o min. 4 etaty. Komisja zapoznała się  

z pismem Radnych Andrzeja Krebsa i Andrzeja Lachowicza dotyczącym waloryzacji 

wynagrodzeń pracowników jednostek podległych Powiatowi oraz informacjami o rocznej 

waloryzacji wynagrodzeń pracowników administracji i pracowników obsługi szkół.   

Na drugim posiedzeniu Komisja zapoznała się z informacją Wydziału Promocji o podjętych  

i planowanych działaniach. Następnie zapoznano się z informacją Kierownika Wydziału 

Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą o realizowanych programach 

finansowanych ze środków UE. Kolejno wysłuchano informacji Dyrektora PZD w zakresie 

pozyskiwania środków na infrastrukturę drogową z uwzględnieniem "schetynówek". Obecnie 

przygotowywana jest lista zadań na 2017r. W kolejnej części posiedzenia Komisja 

zaopiniowała jednogłośnie proponowane zmiany w budżecie i zmianę wieloletniej prognozy 

finansowej. Ponadto Radny Andrzej Krebs poprosił Kierownika Wydziału Promocji  

o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji zestawienia informującego, z jakimi 

mediami zostały zawarte umowy i na jaką kwotę one opiewają. Komisja dyskutowała również 

o piśmie pracowników PCPR dotyczącym zwiększenia wynagrodzeń. Komisja oczekuje na 

odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie średnich wysokości wynagrodzeń pracowników 

Starostwa i jednostek pozamiejscowych zgłoszony na posiedzeniu w styczniu 2016r. 

(Wyciągi z protokołów posiedzeń – w załączeniu).  
 

         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Smal poinformował, iż Komisja  

w okresie międzysesyjnym również obradowała dwukrotnie. Na pierwszym posiedzeniu  

w dniu 31.03.2016r. Komisja przeprowadziła kontrolę w zakresie realizacji dochodów  

i wydatków w jednostkach oświatowo – wychowawczych Powiatu za 2015r. i pozytywnie 

przyjęła przedstawione sprawozdanie.  

Na posiedzeniu w dniu 21.04.2016r. Komisja dokonała kontroli realizacji dochodów  

i wydatków budżetu powiatu za 2015r. Po wysłuchaniu sprawozdania Skarbnika Powiatu  

i obszernych wyjaśnieniach Starosty Powiatu Komisja podjęła wniosek o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z wykonania budżetu za 2015 

rok. Za wnioskiem opowiedziało się 2 Radnych, natomiast od głosu wstrzymał się 1 Radny.  

Kolejno Komisja podjęła uchwałę Nr 2/2016 Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku  

o udzielenie Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z wykonania budżetu za 2015 

rok i zawnioskowała do Rady o udzielenie absolutorium. W głosowaniu wzięło udział 3 

Radnych, spośród których 2 Radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, natomiast 1 Radny 

wstrzymał się od głosu. (Wnioski z posiedzeń – w załączeniu).  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu żegnając opuszczającego obrady Dyrektora SP ZOZ 

Marka Staszewskiego przypomniała, iż Radni otrzymali pocztą elektroniczną pismo 

Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dotyczące kontroli NFZ w SP ZOZ za 

rok 2014 i 2015. Do niniejszego tematu Rada może powrócić w czerwcu br. na sesji 

poświęconej problematyce służby zdrowia.  
 

Ad. 7  

         Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dorota Rak złożyła szczegółowe 

sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2015. W trakcie sprawozdania omówiła realizację 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2017, realizację 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015, realizację Powiatowego Programu Wspierania 



 7 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012 – 2016 (w tym działalność 

Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz realizację Powiatowej Strategii Integracji  

i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2015.  

Pisemne sprawozdanie przesłane Radnym drogą elektroniczną stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu przypomniała, iż niniejsze sprawozdanie było omawiane 

na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej i poprosiła o zgłaszanie pytań lub uwag.  
 

Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań.  
 

Ad. 8  

         Dyrektor PCPR Dorota Rak omówiła ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2015 

dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Niniejszy materiał zawiera tabelaryczne dane, 

dotyczące wszystkich obszarów pomocy społecznej na terenie Powiatu. Ocena zasobów wraz 

ze sprawozdaniem z działalności PCPR stanowią logiczną całość. 

Przedstawiona i przesłana Radnym ocena zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 
 

Do niniejszego materiału nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 

Ad. 9  

         Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Arkadiusz Kryś przedstawił informację  

o realizacji akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015/2016, a następnie 

złożył informację o realizowanych inwestycjach i remontach na 2016r.  

Poinformował, iż ostateczne koszty zimowego utrzymania dróg zamknęły się kwotą  

291 313,58 zł. Największe wydatki zostały poniesione w miesiącu styczniu br.  

Następnie Dyrektor omówił zaplanowane na kwotę 250 000 zł. i wykonywane wydatki 

remontowe oraz wydatki inwestycyjne, które łącznie zaplanowano na kwotę 4 299 283 zł. 

oraz projekty realizowane w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

zaplanowane na kwotę 5 200 000 zł. Wydatki te będą przeznaczone na określone zadania  

w poszczególnych gminach powiatu. 

Szczegółowa informacja przesłana Radnym w formie elektronicznej - w załączeniu do 

protokołu.  
 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono uwag ani pytań.   
 

Ad. 10 a) 

         Przewodnicząca Rady Powiatu przystępując do procedowania uchwały w sprawie zmian 

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

o ewentualne pytania do Skarbnika Powiatu związane z niniejszym projektem.  
 

Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 

         Przewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała, a następnie poddała pod głosowanie 

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

Kozielskiego na 2016 rok.  

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

opowiedzieli się za podjęciem uchwały.  

W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/141/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian  

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

W/w uchwała - w załączeniu do protokołu.  
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b) 

         Pani Przewodnicząca poprosiła 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 niniejszego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
  

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała, po czym poddała pod głosowanie projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  

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

uchwały.  

Uchwałę Rady Powiatu Nr XVII/142/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej podjęto jednogłośnie. W/w uchwała stanowi załącznik do 

protokołu.  
 

c)  

Uchwałę Nr XVII/143/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu podjęto we wcześniejszej 

części obrad.  
 

d) 

         Przewodnicząca Rady Powiatu przypomniała, iż projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

"Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 

lata 2016-2022" był opiniowany przez Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej i poprosiła  

o zgłaszanie ewentualnych pytań.  
 

Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 

         Przewodnicząca Danuta Wróbel odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2016-2022". 

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

się za podjęciem uchwały.  

W rezultacie głosowania uchwała Nr XVII/144/2016 Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 

"Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 

lata 2016-2022" została jednogłośnie podjęta. Niniejszą uchwałę załączono do protokołu.  
 

e) 

         Dyrektor PCPR Dorota Rak omówiła projekt uchwały w sprawie określenia zadań  

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2016 rok. Przedstawiła zasady przyjęte w dniu 31.03.2016r. 

przez Społeczną Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy podziale środków na 

poszczególne zadania. Przyjęto pierwszeństwo dofinansowania do turnusów dla wszystkich 

dzieci oraz dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką, które 

nigdy jeszcze nie korzystały z tej formy rehabilitacji i zaplanowano kwotę 131 000 zł., która 

powinna zabezpieczyć środki na złożone dotąd wnioski. W ramach dofinansowania likwidacji 

barier architektonicznych przyjęto, iż dofinansowanie dostosowania łazienek dla potrzeb 

osoby poruszającej się na wózku wyniesie do 7 000 zł., a dla osób poruszających się o kulach 

lub z balkonikiem do 5 000 zł. Budowa schodołazów będzie dofinansowana do 12 000 zł.  

Dofinansowanie do komputera dla osób, które nigdy nie otrzymały tych środków ustalono  



 9 

w wysokości do 1 500 zł. lub urządzenia dla osób niedowidzących do 2 000 zł. 

Dofinansowanie do telefonu komórkowego dla osoby niepełnosprawnej wyniesie do 1 600 zł. 

Na aparaty słuchowe dla dzieci ustalono dofinansowanie w wys. 3 000 zł., natomiast dla 

dorosłych 1 000 zł. Przyjęto dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego – do 3 000 zł.  

i łóżka rehabilitacyjnego – do 1 800 zł. Dofinansowanie do protez będzie udzielane w pełnej 

wysokości.  
 

Do uzasadnionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 

         Przewodnicząca Rady odczytała, po czym poddała pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2016 rok. 

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

uchwały.  

Uchwała Nr XVII/145/2016 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2016 rok 

została podjęta jednogłośnie. W/w uchwała – w załączeniu do protokołu.  
 

f) 

         Przewodnicząca Rady Powiatu rozpoczynając procedurę podejmowania uchwały  

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski poprosiła i zgłaszanie 

ewentualnych pytań lub uwag. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Edukacji  

i Promocji Powiatu.  
 

Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 

         Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących  

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski. 

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

uchwały.  

W wyniku głosowania Uchwałę Nr XVII/146/2016 w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Kędzierzyńsko-Kozielski Rada Powiatu podjęła jednogłośnie. Uchwałę załączono do 

protokołu.  
 

g) 

         Przewodnicząca Danuta Wróbel zapytała o uwagi lub pytania do projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego".  
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         Radny Wiesław Fąfara zwrócił uwagę, iż jednym z zapisów regulaminu ustalono limity 

i zapytał, co stanie się jeśli w jednej szkole będzie dwoje wybitnie uzdolnionych dzieci  

w różnych przedmiotach.  

         Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty Aurelia Stępień wyjaśniła, iż na 1 ucznia jest 

przyznawane 1 stypendium bez względu na to, w ilu olimpiadach ma on osiągnięcia. Dyrektor 

wnioskuje jednym wnioskiem o stypendium lub nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce, 

sporcie i kulturze. Na 1 ucznia wystosowuje się 1 wniosek. Niezależnie od ilości 

stypendystów w danej szkole Dyrektor może występować z tyloma wnioskami.  
  

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała, a następnie poddała pod głosowanie projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego". 

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

uchwały.  

Uchwała Nr XVII/147/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego" została 

jednogłośnie podjęta. W/w uchwała – w załączeniu do protokołu.  
 

h) 

         Starosta Powiatu uzasadniając potrzebę podjęcia uchwały w sprawie odwołania 

darowizny nieruchomości przypomniała, iż Radni Powiatu wielokrotnie pytali o to i obecnie 

oficjalnie następuje odwołanie darowizny budynku przy szpitalu na ul. Judyma przekazanego 

miastu na cele utworzenia hospicjum. W wyniku podpisania aktu notarialnego nieruchomość 

powróci do powiatu. 
 

Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała, po czym poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie odwołania darowizny nieruchomości. 

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

uchwały.  

W efekcie głosowania uchwałę Nr XVII/148/2016 Rady Powiatu w sprawie odwołania 

darowizny nieruchomości podjęto jednogłośnie. Niniejsza uchwała stanowi załącznik do 

protokołu.  
 

i) 

         Pani Przewodnicząca zwróciła się do Rady o zgłaszanie ewentualnych pytań lub uwag 

do zaopiniowanego przez Komisję Infrastruktury i Bezpieczeństwa projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Niniejsza uchwała dotyczy wydzierżawienia 

pomieszczeń chłodni w budynku A i budynku B Szpitala Zespolonego z przeznaczeniem na 

gromadzenie odpadów niebezpiecznych.  
 

Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 

         Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała, po czym poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

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

uchwały.  
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Uchwała Nr XVII/149/2016 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

została podjęta jednogłośnie. Niniejsza uchwała – w załączeniu do protokołu.  
 

Ad 11  

         Na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu wpłynęło 5 interpelacji. 
 

Pierwszą interpelację złożył Radny Henryk Chromik, który zwrócił się o ponowne 

przeanalizowanie możliwości zwiększenia z 60 km/h do 70 km/h prędkości na ul. Wojska 

Polskiego na odcinku od wiaduktu kolejowego do osiedla Azotów. Jednocześnie poprosił  

o zaproszenie go na komisję, która wypowiada się w przedmiotowym temacie.  

Ponadto Radny poprosił o ścinkę poboczy na drogach powiatowych celem poprawy jakości 

dróg oraz o wycinkę krzewów na drodze od wiaduktu w Starym Koźlu do drogi wojewódzkiej 

w kierunku Brzeziec.  

Kserokopia interpelacji – w załączeniu.  

Na złożoną interpelację Radny uzyska pisemną odpowiedź. 
 

Kolejne 3 interpelacje złożył Radny Andrzej Lachowicz. W pierwszej zwrócił się  

o zorganizowanie instruktora do ćwiczeń cyklicznych na świeżym powietrzu w miejscach  

i terminach uzgodnionych z mieszkańcami poszczególnych osiedli. W drugiej interpelacji 

poprosił o przesunięcie przejścia dla pieszych ze skrzyżowania ul. Piastowskiej  

i ul. Żeromskiego w okolice przystanku MZK celem poprawy bezpieczeństwa pieszych.  

W trzeciej interpelacji Radny zwrócił się o wybór lokalizacji i doprowadzenie do 

wybudowania (etapami lub kompleksowo) niezbędnego na terenie powiatu kompleksu 

sportowo – rekreacyjnego dla mieszkańców w postaci parku do paintballa, rodzinnego parku 

linowego dla dzieci w wieku 3-10 lat, parku przygodowego i parku linowego.  

Kopie interpelacji załączono do protokołu.  

Na złożone interpelacje Radny otrzyma pisemne odpowiedzi.  
 

Autorką piątej interpelacji była Radna Bożena Jankowska, która poprosiła o wyremontowanie 

po okresie zimowym ul. Nałkowskiej oraz o wykonanie chodnika wzdłuż tej drogi na odcinku 

od kapliczki do ostatnich domów w kierunku osiedla Cisowa.  

Kserokopia interpelacji – w załączeniu.  

Radna otrzyma pisemną odpowiedź na złożoną interpelację. 
 

Ad. 12  

         Radny Andrzej Krebs powrócił do sprawy pisma pracowników PCPR o zwiększenie 

wynagrodzeń i trudnej sytuacji płacowej w jednostce i poprosił o informację co aktualnie 

Zarząd Powiatu robi, aby ta sytuacja nie ciągnęła się i przestała mieć miejsce.  

         Starosta Małgorzata Tudaj poinformowała, iż w 2014r. mając na uwadze faktycznie 

niskie wynagrodzenia w 3 jednostkach: PCPR, PUP i DPS Zarząd przeznaczył 120 zł. na 

pracownika w celu przeszeregowania. Starosta podkreśliła, iż ma świadomość, że to, o czym 

pisali pracownicy, czyli wysokości zarobków, jest hańbą niemniej jednak Zarząd Powiatu 

realizuje budżet i zadania w nim przewidziane. Na dzień 31 grudnia 2015r. było 4 142 000 zł. 

wolnych środków. Na wzrost płac z tytułu inflacji przeznaczono 183 232 zł. dla wszystkich 

jednostek. Po zmianach pozostało 1 837 000 zł. wolnych środków. Zabezpieczono 1 604 928 

zł. na zapłatę związaną z ustaleniami kontroli UKS. Pani Starosta podkreśliła,  

iż zdecydowanie trzeba podjąć działania zmierzające do zmiany sytuacji wynagrodzeń  

w PCPR. Zaznaczyła, iż nie liczyła się z tym, że sytuacja wygląda tak tragicznie. Rozmawiała 

na ten temat z Dyrektorem PCPR i poprosiła o wyjaśnienie, gdyż to, że naliczono 120 zł. na 

osobę nie oznaczało, iż każdy miał otrzymać taką kwotę, ale też nie znaczyło, że jeden  
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z pracowników miał otrzymać znacznie więcej, a inny nic. Zapewniła, iż rozezna sytuację,  

w jaki sposób przeszeregowania zostały przeprowadzone i poinformuje Radnych, w jaki 

sposób Zarząd rozwiąże tę sprawę. Na dzień dzisiejszy nie można udzielić odpowiedzi, gdyż 

Zarząd realizuje zadania ujęte w budżecie, ale będzie starać się ten problem rozwiązać. Pani 

Starosta podkreśliła, iż ma świadomość, iż tego rodzaju wniosków będzie dużo więcej i może 

okazać się, że nie uda się zrealizować budżetu w zaplanowanej formie, ponieważ trzeba 

będzie dokonać wyboru. Przyznała Radnemu Andrzejkowi Krebsowi i pracownikom PCPR 

rację, iż sytuacja jest trudna.  

         Dyrektor PCPR Dorota Rak potwierdziła, iż wynagrodzenia pracowników jednostki 

kształtują się w sposób niezadowalający dla wszystkich. Kadrę merytoryczną stanowią osoby 

z wieloletnim doświadczeniem i wyższym wykształceniem oraz ukończonymi licznymi 

szkoleniami i kursami specjalistycznymi. Ich wynagrodzenie razem z wysługą lat często 

kształtuje się na poziomie nieznacznie przekraczającym najniższe wynagrodzenie. Jest to 

sytuacja wieloletnia i nie powinna ona mieć miejsca. 

         Radny Andrzej Krebs zaznaczył, iż dotyczy to wieloletnich pracowników i zapytał jak 

stało się tak, że tyle czasu funkcjonowały najniższe stawki wynagrodzeń tym bardziej, iż co 

pewien czas mają miejsce przeszeregowania płac. Do Dyrektora PCPR skierował pytanie czy 

w jednostce w ogóle nie było podwyżek płac.  

         Dyrektor Dorota Rak poinformowała, iż według jej rozeznania ostatnie podwyżki  

w PCPR były w 2014r., czyli 2 lata temu.  

         Radny Andrzej Krebs zwrócił uwagę na znaczącą rolę każdego dyrektora jednostki, jako 

pracodawcy dbającego o swoich pracowników. Wyraził nadzieję, iż działania o których 

mówiła Starosta Powiatu zostaną wdrożone i zaznaczył, iż ma świadomość, że w takiej 

wysokości jaką wskazano w piśmie nie uda się podnieść płac, ale należy wykonać pierwszy 

krok i dokonać przeszeregowania.  

         Starosta Małgorzata Tudaj zaznaczyła, iż w czasie rozmów o wprowadzeniu inflacji ideą 

było, aby najpierw dyrektorzy jednostek przekazali informację o wysokościach zarobków po 

to, by można było różnicować procentami i pracownikom z najniższymi zarobkami przyznać 

np. 2 – 2,5 %, a innym 1-1,3 %. Stało się jednak inaczej, nad czym Pani Starosta ubolewa, 

gdyż wszyscy pracownicy otrzymali waloryzację w wysokości 1,7 %. Starosta ostrzegała,  

że dla osoby zarabiającej np. 5 000 – 6 000 zł. waloryzacja wyniesie 50-60 zł., a osoba  

z zarobkiem 1 500 zł. otrzyma nieznaczną kwotę. W odpowiedzi na uwagi Radnego Andrzeja 

Krebsa do dyrektora jednostki zwróciła uwagę, iż obecna Dyrektor PCPR pracuje w jednostce 

od października ubiegłego roku.  

         Radny Andrzej Lachowicz zauważył, iż w przedstawionych zarobkach pracowników 

PCPR oprócz płacy zasadniczej widnieje dodatek stażowy i zapytał czy pracownicy nie 

otrzymują dodatku motywacyjnego.  

         Dyrektor PCPR wyjaśniła, iż zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownicy nie 

mają premii, a jedynie otrzymują nagrody za dodatkowe czynności. Fundusz nagród składa 

się z 3 % budżetu na płace oraz środków pochodzących z nieobecności w pracy z tytułu 

zwolnień lekarskich. 

         Skarbnik Powiatu zaznaczyła, iż w jednostkach powiatu nie funkcjonuje dodatek 

motywacyjny. Obowiązuje jedynie fundusz nagród wynoszący 3% budżetu na płace.  

         Starosta Powiatu zwróciła się z do Radnych Andrzeja Krebsa i Andrzeja Lachowicza  

z prośbą o uzgodnienie, które propozycje Zarząd powinien realizować, gdyż nie jest w stanie 

wykonać jednocześnie w ciągu 1 roku podniesienia wynagrodzeń i przygotowania budowy 

placu zabaw. To zadanie może być włączone do zadań budżetowych na przyszły rok.  

         Radny Andrzej Krebs i Andrzej Lachowicz podkreślili, iż priorytetem są sprawy ludzkie 

(pracowników). Radni mają świadomość, że wszystkich zadań nie uda się zrealizować  
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w ciągu 1 roku. Radny Andrzej Krebs zaapelował do Dyrektora PCPR, aby systematycznie 

naciskała Zarząd Powiatu tak, by podwyżki wynagrodzeń zostały wdrożone.  

         Starosta Powiatu zwróciła się do Dyrektor PCPR z pytaniem, dlaczego jej zdaniem 

pracownicy jednostki zarabiając tak małe środki dotąd nie upominali się o zwiększenie 

wynagrodzeń.  

         Dyrektor Dorota Rak poinformowała, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. 

         Radny Marek Piasecki powiedział, iż w czasie kiedy pełnił funkcję Członka Zarządu 

Powiatu poprzednia Dyrektor PCPR na każdym spotkaniu prosiła o podwyżki dla 

pracowników, ale nie było z czego dołożyć środków na ten cel.   

         Radny Sebastian Szklarczyk zwrócił uwagę, iż w miarę poprawy sytuacji gospodarczej 

następować będzie spadek stopy bezrobocia i istnieje obawa o to, że wysoko 

wykwalifikowani pracownicy zarabiający żenujące wręcz pieniądze będą odchodzić z pracy. 

Podkreślił, iż w jednostkach pomocy społecznej pracownicy nie powinni pracować za takie 

wynagrodzenia, za które ciężko jest utrzymać rodzinę.  

         Przewodnicząca Rady Powiatu podsumowała dyskusję stwierdzając, że wszyscy Radni 

zgadzają się ze zgłaszanymi wnioskami i wyraziła nadzieję, iż Zarząd Powiatu w miarę 

możliwości będzie je realizował.   
 

         Radny Paweł Masełko poruszył kwestię problemów transportowych na osiedlu Rogi. 

Poinformował, iż otrzymał pisemną informację o spotkaniu komisji w dniu 09.03.2016r.  

w sprawie organizacji ruchu, na którym omówiono problem transportu pojazdów 

ponadnormatywnych ulicami osiedla Rogi. Komisja ustosunkowała się pozytywnie do 

zgłaszanych przez niego propozycji, ale stwierdziła, że organ zarządzający ruchem na 

drogach powiatowych i gminnych nie jest władny do podjęcia decyzji co do wyboru 

rozwiązania powyższej sytuacji. W związku z niniejszą odpowiedzią Radny zapytał, kto jest 

władny rozwiązać ten problem, jeśli nie jest to powiat i gmina i poprosił o udzielenie 

odpowiedzi na piśmie. Poinformował, iż Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa odwiedziła 

to miejsce i zobaczyła jak wyglądają drogi na osiedlu Rogi. Część dróg to drogi gminne, 

typowe osiedlowe i lokalne, gdzie z trudnością mieści się transport ciężarowy. Radny 

otrzymał informację, iż funkcjonująca na osiedlu otaczania zamierza rozbudować swoją 

działalność i uruchomić betoniarnię, co spowoduje jeszcze większe natężenie transportu 

ponadnormatywnego. Otaczania informowała, iż jest w stanie partycypować w kosztach 

projektu i rozwiązania tego problemu. Radny zaproponował, aby powołać wspólną komisję 

składającą się z przedstawicieli powiatu i gminy Kędzierzyn-Koźle w celu wypracowania 

rozwiązania.  
 

         Radny Andrzej Krebs przypomniał, iż na początku bieżącej kadencji Radni wnioskowali 

o umieszczenie projektów protokołów z sesji Rady Powiatu na stronach internetowych 

Powiatu. Zawnioskował o wysyłanie Radnym projektów protokołów z sesji pocztą 

elektroniczną celem zapoznania się z treścią protokołu bez konieczności osobistego udawania 

się do Sekretarza Powiatu.  

         Przewodnicząca Rady Powiatu zauważyła, iż wniosek ten wiąże się z dokonaniem 

zmiany zapisów Statutu Powiatu. Poinformowała, iż jako Przewodnicząca otrzymuje protokół 

z sesji na pocztą elektroniczną.  

         Sekretarz Powiatu Dorota Zasłonka zapewniła, iż można dokonać zmiany w Statucie, 

ale niezależnie od tego zapisu nie widzi przeszkód, aby przesyłać Radnym protokół z sesji 

przed zatwierdzeniem, żeby usprawnić pracę Rady.  
 

         Starosta Powiatu powracając do sprawy poruszonej przez Radnego Pawła Masełko 

poprosiła, aby Radny złożył w tej sprawie stosowne pismo. Zapewniła, iż na pytanie 

dotyczące powiatu jest w stanie udzielić odpowiedzi, ale Radny poruszył sprawę powołania 
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wspólnej komisji oraz dróg powiatowych i dróg gminnych. Po złożeniu przez Radnego pisma 

część dotycząca zadań gminnych zostanie przekazana do gminy.  

         Radny Andrzej Krebs na podstawie własnego doświadczenia zauważył, iż wszystkie 

gremia łączone zwykle nie rozwiązują sprawy, gdyż pojawiają się różnice interesów.  

         Wicestarosta Józef Gisman stwierdził, iż w kwestii transportu ciężarowego na osiedlu 

Rogi łączą się 2 problemy. Jeden problem dotyczy funkcjonowania otaczarni, która znajduje 

się w najbliższej odległości do Koźla. Przejazd samochodów ciężarowych z otaczarni nie jest 

uciążliwy dla mieszkańców, gdyż przy tej drodze znajduje się tylko 1 budynek mieszkalny. 

Większą uciążliwość transport ten powoduje dla mieszkańców Koźla. O transporcie 

wielkogabarytowym rozmawiano z Wiceprezydentem Miasta Arturem Matuszczakiem. 

Miasto pracuje nad dostosowaniem dróg gminnych do istniejących potrzeb, gdyż nie ma 

możliwości przejazdu większym samochodem pod wiaduktem kolejowym znajdującym się  

w ciągu drogi powiatowej. Innego rozwiązania dotyczącego drogi powiatowej nie ma, 

ponieważ konieczne byłoby przebudowanie wiaduktu, który już został pogłębiony i dalsze 

pogłębienie bez naruszenia fundamentów nie jest możliwe, bo groziłoby to katastrofą 

budowlaną. Rozwiązanie tematu znajduje się obecnie po stronie gminy, która tym problemem 

już się zajmuje m.in. analizując możliwości przejazdu i rozważając ewentualność 

przesunięcia płotów przy drogach. Wicestarosta podkreślił, iż transport ten dotyczy 

pojedynczych przypadków, a nie codziennego przemieszczania wielkich gabarytów. Istnieje 

potrzeba dostosowania do tych potrzeb tylko niektórych odcinków dróg.  

         Radny Paweł Masełko podkreślił, iż otaczania kieruje swój transport drogami 

gminnymi, ponieważ samochody ciężarowe nie mieszczą się pod wiaduktem kolejowym. 

Komisja Infrastruktury mogła zaobserwować ten transport osobiście. Radny ma informację,  

iż gmina podejmuje działania w kierunku rozwiązania istniejącego problemu, ale z treści 

odpowiedzi udzielonej na piśmie wynika, że organy zarządzające ruchem na drogach 

powiatowych i gminnych nie są władne do podjęcia decyzji co do wyboru rozwiązania 

powyższej sytuacji. Radny musi odpowiedzieć mieszkańcom kto jest władny do załatwienia 

sprawy. W związku z tym poprosił o udzielenie konkretnej odpowiedzi, w celu przekazania 

tej informacji Radzie Osiedla.  

         Przewodnicząca Rady Powiatu zwróciła się do Radnego z prośbą o złożenie 

stosowanego pisma w niniejszej sprawie i zapewniła, iż na niniejsze pismo będzie udzielona 

pisemna odpowiedź.  
 

Ad. 13 

         Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, iż obrady następnej sesji Rady Powiatu 

odbędą się 31 maja br.   

Następnie Pani Przewodnicząca zakończyła obrady XVII sesji Rady Powiatu.  

 

                  
Protokołowała 
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Przewodnicząca Rady Powiatu 
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