
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2012 
z sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 28 sierpnia 2012r. 
 

Ad. 1 

         Obrady XXIV sesji Rady Powiatu otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jahn 

witając serdecznie: Starostę Powiatu Artura Widłaka, Wicestarostę Powiatu Gabrielę Tomik, 

Sekretarz Powiatu Alicję Brol – Polak, Skarbnika Powiatu Wiesławę Trelkę, Członków 

Zarządu oraz Radnych Powiatu, Dyrektorów jednostek organizacyjnych i Kierowników 

Wydziałów oraz wszystkich przysłuchujących się obradom przedstawicieli mieszkańców i 

lokalnych mediów.  

         Pan Przewodniczący poinformował, iż na dzisiejsze obrady przybędzie Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Tadeusz Urbańczyk, który odchodzi na 

emeryturę.  

 

Ad. 2  

         Na sali posiedzeń znajdowało się 16 Radnych, więc Pan Przewodniczący stwierdził, iż 

obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarło 4 Radnych).  

Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  

 

         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko w związku z rozpatrzeniem 

przez Komisję skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

zgłosił propozycję rozszerzenia porządku obrad sesji w punkcie 8 – Podjęcie uchwał o ppkt l) 

– w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 czerwca 2012r. na działalność Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu. 

         Przewodniczący Rady Powiatu poddał w/w propozycję rozszerzenia porządku obrad 

pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, spośród których 16 Radnych zagłosowało za 

rozszerzeniem porządku obrad o przedstawioną propozycję, natomiast 2 Radne wstrzymały 

się od głosu.  

W wyniku głosowania Rada Powiatu rozszerzyła porządek obrad sesji o ppkt 8l) – Podjęcie 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 czerwca 2012r. na działalność Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu.  

 

Kolejne propozycje rozszerzenia pkt 8 porządku obrad zgłosił Starosta Powiatu Artur Widłak. 

Proponował on rozszerzenie niniejszego punktu o kolejne 3 podpunkty: 

m) w sprawie przystąpienia Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do realizacji projektu pn. 

"Naukowy SzOK" w ramach 1/POKL/9.1.2/2012, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, 

n) w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 7, 

o) w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 7. 

 

         Przewodniczący Rady Piotr Jahn poddał pod głosowanie pierwszą z 3 proponowanych 

przez Pana Starostę zmian.  
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W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 

proponowanego rozszerzenia porządku obrad.  

W wyniku głosowania Rada Powiatu rozszerzyła pkt 8 porządku obrad "podjęcie uchwał" o 

ppkt m) - w sprawie przystąpienia Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do realizacji 

projektu pn. "Naukowy SzOK" w ramach 1/POKL/9.1.2/2012, Priorytet IX. Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

         Następnie Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie drugą propozycję 

rozszerzenia pkt 8 o ppkt n) – Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 

Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 7. 

W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 

proponowanego rozszerzenia porządku obrad.  

 Rada Powiatu jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o ppkt 8n) – 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 

Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 7. 

 

         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie ostatnią propozycję rozszerzenia 

pkt 8 porządku obrad o ppkt o) – podjęcie uchwały w sprawie włączenia Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 

Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 7. 

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

w/w propozycji.  

W wyniku głosowania Rada Powiatu rozszerzyła porządek obrad sesji o ppkt 8o) – podjęcie 

uchwały w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 7. 

 

Kolejno Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad sesji uwzględniający 

przegłosowane zmiany.  

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

zmienionego porządku obrad.  

W wyniku głosowania przyjęto porządek obrad sesji z przegłosowanymi uprzednio zmianami.  

 

Ad. 3  

         Przewodniczący Rady Powiatu poddał kolejno pod głosowanie protokoły z XXII i 

XXIII sesji Rady Powiatu, które były wyłożone do wglądu w Wydziale Ogólno – 

Organizacyjnym: 

 

Protokół Nr XXII z sesji z dnia 29 maja 2012r.   

Do treści protokołu nie wniesiono uwag. 

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

protokołu.  

Protokół z XXII sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie. 

 

Protokół Nr XXIII z sesji z dnia 28 czerwca 2012r.  

Do treści protokołu nie wniesiono uwag. 
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W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 

protokołu.  

Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 4  

         Przewodniczący Rady Powiatu złożył informację o swoim udziale w ważnych dla 

powiatu wydarzeniach i uroczystościach oraz o otrzymanych pismach w okresie od dnia  

29 czerwca do 27 sierpnia 2012r. przypominając, iż niniejsze informacje przekazał Radnym 

na piśmie. W przedmiotowym sprawozdaniu Pan Przewodniczący opisał szczegółowo każde 

pismo, które wpłynęło na jego ręce.  

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Pan Przewodniczący poinformował, iż w dniu dzisiejszym otrzymał pismo Klubu Radnych 

Platformy Obywatelskiej, w którym do pracy w Komisji Budżetu akces zgłosili Radni: Piotr 

Jahn, Beata Łobodzińska i Małgorzata Tudaj.  

 

Ad. 5   

         Starosta Powiatu Artur Widłak złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego w okresie od 29 czerwca 2012r. do 20 sierpnia 2012r. wraz z 

uzupełnieniem obejmującym okres 22-27 sierpnia br.  

Niniejsze sprawozdanie oraz uzupełnienie stanowią załączniki do protokołu.  

 

Ponadto Pan Starosta przedstawił informację o kalendarzu spotkań Starosty oraz udziale 

członków Zarządu Powiatu w różnych wydarzeniach, konferencjach i spotkaniach w okresie 

28 czerwca – 20 sierpnia br. uzupełnioną o informacje za okres 21– 27 sierpnia br. Kalendarz 

wraz z uzupełnieniem stanowią załączniki do protokołu.  

Kończąc swoje wystąpienie Pan Starosta przypomniał o wizycie delegacji z Powiatu 

Hohenlohe, która będzie miała miejsce w dniach 11-14 września br. Przedstawił w skrócie 

harmonogram niniejszej wizyty: 

11.09. – przyjazd delegacji i uroczysta kolacja powitalna z udziałem wszystkich gości i 

Radnych Powiatu, 

13.09. – uroczysta kolacja pożegnalna, do udziału w której Pan Starosta zaprosił wszystkich 

Radnych. 

13.09.  dla gości zorganizowano także rejs statkiem "Sucharski" po Odrze. W rejsie również 

mogą wziąć udział Radni Powiatu. Tego samego dnia po południu odbędzie się uroczysta 

sesja Rady Miasta, na którą zaproszeni zostali goście z Powiatu Hohenlohe.  

 

         Pan Starosta poprosił, aby osoby, które chcą uczestniczyć w kolacjach z gośćmi oraz 

rejsie statkiem zadeklarowały się na przygotowanych listach. Zaznaczył, że Radni Powiatu 

mogą wziąć udział w uroczystej sesji Rady Miasta, w czasie której nastąpi nadanie 

honorowego obywatelstwa Księciu Kraftowi zu Hohenlohe.  

Poinformował, iż dzień 12 września goście spędzą na zwiedzaniu Krakowa i Oświęcimia.  

Na zakończenie Pan Starosta wspomniał, iż w związku z okresem wakacyjnym rozmowy w 

sprawie wyboru nowego Członka Zarządu były znacznie utrudnione, ale są one mocno 

zaawansowane. Wyraził przekonanie, iż na następnej sesji będzie mógł prosić Wysoką Radę o 

przegłosowanie kandydatury na członka Zarządu.  

  

         Radna Dorota Tomala odnosząc się do przedstawionego sprawozdania z pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym zwróciła uwagę na wspomniane przez Pana Starostę zmiany 

regulaminu organizacyjnego i wyraziła przypuszczenie, iż w miesiącu wrześniu Radni będą 

mogli zapoznać się z proponowanymi zmianami.  
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         Starosta Powiatu odpowiedział, iż propozycje zmian regulaminu organizacyjnego 

zostały już przedyskutowane, ale nie wprowadzano ich na dzisiejszą sesję. Proponowany 

projekt zostanie przekazany na najbliższe posiedzenia Komisji problemowych w celu 

zaopiniowania.  

         Radna Dorota Tomala stwierdziła, iż w przekazanym Radnym sprawozdaniu z pracy 

Zarządu znalazło się kilka wzmianek poświęconych Zespołowi Szkół Żeglugi Śródlądowej. 

Zapytała, dlaczego odrzucono projekty, które wymienione zostały w sprawozdaniu. 

         Starosta Powiatu wyjaśnił, iż składane projekty nie przeszły pozytywnie weryfikacji. 

Była to decyzja niezależna od Zarządu Powiatu, gdyż to nie Zarząd je odrzucił. Udało się 

jedynie zakwalifikować jednemu projektowi umożliwiającemu pozyskanie ZSŻŚ kwoty  

900 000 zł. Podobne projekty zgłaszały także dwa licea i niestety projekty te też nie zostały 

zakwalifikowane.  

         Radna Dorota Tomala zwróciła uwagę, iż zgodnie ze sprawozdaniem Dyrektor CKPiU 

otrzymał powierzenie stanowiska na 5 lat, natomiast Dyrektor ZSŻŚ do 5 lat. Zapytała czy nie 

jest to błąd w zapisie.  

         Pan Starosta potwierdził, iż jest to błąd "kosmetyczny".  

         Radna Danuta Wróbel odniosła się do sprawozdania Przewodniczącego Rady Powiatu, 

w którym Pan Przewodniczący poinformował o rezygnacji Dyrekcji SP ZOZ z usług firmy 

obsługującej telewizję szpitalną. Radna poprosiła o poszerzenie przedmiotowej informacji. 

         Starosta Artur Widłak wyjaśnił, iż z informacji otrzymanej od Dyrektora SP ZOZ 

wynika, że nowa firma przedstawiła zakładowi korzystniejszą ofertę. W każdej sali szpitalnej 

znajdował się telewizor, dzięki któremu pacjenci za drobną opłatą mogli oglądać różne 

programy.  

         Radna Danuta Wróbel wyraziła zadowolenie z faktu przeznaczania środków 

finansowych na promocję zdrowia i wykorzystania ich na akcję, o której wspomniano w 

sprawozdaniu Zarządu. Radna zapytała czy jeszcze są dostępne środki na ten cel i czy będzie 

można z nich skorzystać.  

Ponadto Radna poprosiła o przybliżenie treści pisma Wójta Gminy Bierawa w sprawie 

możliwości partycypowania w kosztach modernizacji dróg proponowanych do zgłoszenia do 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i wyjaśnienie czy Pan Wójt chce 

partycypować w niniejszych kosztach, czy też nie.  

Z kolejnym pytaniem Radna zwróciła się do Członka Zarządu Powiatu Marka Piaseckiego 

prosząc o informację czy udało się zapewnić dojazdy do szkół uczniom spoza powiatu.  

         Starosta Powiatu odpowiadając na pytanie w sprawie pisma Wójta gminy Bierawa 

dotyczącego partycypacji w kosztach budowy chodnika i przebudowy jezdni przy ul. 

Mickiewicza w Bierawie przytoczył treść niniejszego pisma. (Kopia pisma – w załączeniu).  

W kwestii dowozu uczniów do szkół w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim Pan Starosta 

poinformował, iż tematem tym zajmuje się Wicestarosta Powiatu.   

Odnośnie środków na promocję zdrowia Pan Starosta zapewnił, iż udzieli odpowiedzi na 

piśmie, gdyż w chwili obecnej nie pamięta, jaka kwota pozostała do dyspozycji.  

  

         Przewodniczący Rady Powiatu przekazał Radnym listy do deklarowania uczestnictwa w 

kolacji powitalnej i pożegnalnej z gośćmi z Powiatu Hohenlohe oraz w rejsie statkiem po 

Odrze.  

         Pan Starosta dodał, iż rejs statkiem rozpocznie się w stoczni Dammen Shipyards, 

natomiast pozostałe spotkania będą miały miejsce w hotelu Court, gdzie zakwaterowani 

zostaną goście. Kolacja pożegnalna odbędzie się w formie grilla.  

         Radna Beata Łobodzińska przypomniała, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 04 lipca br. 

Zarząd wyraził zgodę na propozycję zmiany planu finansowego polegającą na ujęciu nowego 

zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. B. Krzywoustego – droga powiatowa nr 



 5 

2052 O" z jednoczesnym zabezpieczeniem na to zadanie kwoty 50 000 zł. W związku z tym 

faktem Radna zapytała, kiedy niniejsze zadanie będzie realizowane.  

         Pan Starosta odpowiedział, iż szczegółowo na przedmiotowe pytanie odpowie Zastępca 

Dyrektora PZD Krzysztof Siemaszko. Poinformował także o problemach związanych z 

remontem Alei Lisa. Pierwszy przetarg na to zadanie wygrało konsorcjum, które ogłosiło 

upadłość.  Kwota, jaką wyłoniono w przetargu była niższa o około 50 000 zł. od planowanej. 

Na chwilę obecną środki pozostałe po przetargu rozdysponowano na inne zadania tj. na 

zwiększenie zakresu prac remontowych na ul. Karola Miarki tak, aby droga ta została 

całkowicie wyremontowana (ponad 720 m). Jeśli pojawią się oszczędności Zarząd powróci do 

tematu sygnalizacji świetlnej na ul. B. Krzywoustego.  

         Radna Beata Łobodzińska stwierdziła, iż odpowiedź Pana Starosty jej nie 

satysfakcjonuje. Wyraziła przekonanie, że jeśli Zarząd podjął taką decyzję to powinien 

określić przypuszczalny termin realizacji przedmiotowego zadania.  

         Starosta Artur Widłak powiedział, iż nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, kiedy 

zostanie wykonana sygnalizacja świetlna, bo jest to związane z kwestią dostępności środków. 

Sygnalizacja miała być wykonana z oszczędności, których na dzień dzisiejszy nie ma. Nie 

wiadomo jak rozstrzygną się kolejne przetargi. Jeśli zostaną oszczędności to Zarząd 

niezwłocznie powróci do tego zadania. Na chwilę obecną Zarząd oczekuje na dofinansowanie 

przez gminę Bierawa budowy chodnika. W momencie gdy gmina przekaże środki to będzie 

już pewna kwota do dyspozycji.  

         Radny Jerzy Pałys zwrócił uwagę, iż temat przedmiotowego niebezpiecznego przejścia, 

przez które przechodzi bardzo duża ilość młodzieży ciągnie się od 2006r. Kiedy Radny po raz 

pierwszy został wybrany do Rady Powiatu w pierwszym budżecie ówczesnej kadencji została 

uwzględniona ta pozycja i zaplanowano na ten cel 50 000 zł. W późniejszym czasie to 

zadanie zniknęło z budżetu, gdyż wystąpiły inne potrzeby. W następnym budżecie Pani 

Skarbnik nie znalazła możliwości ujęcia niniejszego zadania i Pan Starosta otrzymał 

propozycję budżetu bez tej pozycji.  

Radny przypomniał, iż na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu Skarbnik Powiatu 

informowała, iż wprowadza tytułem dodatkowych środków do budżetu około 80 000 zł. 

zysku z naliczonych odsetek od lokat. Te dodatkowe pieniądze zdaniem Radnego po 5-6 

latach powinny spowodować powrót do tematu sygnalizacji świetlnej na przejściu na osiedlu 

Piastów. Radny wspólnie z Radną Beatą Łobodzińską reprezentują ten okręg wyborczy i 

proszą, aby po 6 latach udało się to uzyskać.  

         Starosta Powiatu podkreślił, iż dla niego również bardzo ważna jest budowa sygnalizacji 

świetlnej. Powracając do kwestii finansowej wyjaśnił, iż pierwotnie było zarezerwowane  

750 000 zł. na remont Al. Lisa.  Po pierwszym przetargu, który zakończył się niższą kwotą od 

spodziewanej zaoszczędzone środki przeznaczono na 2 zadania: zwiększenie zakresu remontu 

ul. Karola Miarki poprzez wykonanie dłuższego odcinka oraz wykonanie budowy chodnika w 

Starej Kuźni. Obecnie jest już zbyt późno na rezygnację z tych zadań i wycofanie środków, bo 

jest po przetargu. Nowy przetarg na remont Al. Lisa okazał się o niemal 50 000 zł. droższy, 

więc dodatkowe pieniądze, o których mówił Radny Jerzy Pałys przeznaczono na dołożenie do 

kwoty na remont Al. Lisa. W stosunku do pierwszego przetargu na to zadanie środki okrojono 

o 50 000 zł., które obecnie zabrakły na wykonanie niniejszego remontu. Przekazano więc 

prawie 50 000 zł. na remont Al. Lisa. Dodatkowo z środków wymienionych przez Radnego 

Jerzego Pałysa przeznaczono pewną kwotę na VULCAN – program rozliczający system 

oświatowy. Trzeba bardzo intensywnie czuwać nad kształtowaniem budżetu oświaty, bo 

stanowi on prawie połowę całkowitego budżetu powiatu. Ten program w bardzo efektywny 

sposób ułatwi opracowywanie statystyki oraz wyciąganie wniosków i bieżące czuwanie nad 

realizacją finansów oświatowych. Na niniejszy program przeznaczono 14 000 zł. (+ 7 000 zł. 

na pozostałe oprogramowanie i szkolenia).  



 6 

         Radna Marta Szydłowska poparła potrzebę montażu sygnalizacji świetlnej na ul. 

Krzywoustego. Przypomniała, iż w roku 2003 to zadanie było ujęte w budżecie jako priorytet. 

Nie wiadomo, dlaczego ciągle wypada ono z budżetu, chociaż jest jednym z najważniejszych. 

Radna zaproponowała wpisanie tego zadania "z wykrzyknikiem". 

Powracając do pytania Radnej Danuty Wróbel dotyczącego usług telewizyjnych w szpitalu 

zwróciła uwagę, iż pismo w przedmiotowej sprawie zawiera datę 13 lipca br., natomiast w 

poczcie elektronicznej Radnej zostało dostarczone dopiero w dniu wczorajszym. W związku z 

tym Radna poprosiła, aby nie wysyłać pism na dzień przed sesją, lub w dniu posiedzenia 

Komisji, bo Radni często nie mają możliwości go przeczytać, a następnie dyskutować o 

sprawach w nich poruszanych. Trzeba zdyscyplinować się i przesyłać pisma z pewnym 

wyprzedzeniem czasowym tak, aby Radni przychodzili na obrady przygotowani. W piśmie 

dotyczącym telewizji w szpitalu firma, z którą rozwiązano umowę skarży się na to, że nie 

mogła uzyskać informacji na temat innych propozycji i przedstawionych przez inne firmy 

kosztów. Jest to problem pewnej poprawności, przejrzystości i odpowiedzialności w 

prowadzeniu spraw inwestycyjnych i przetargowych. Radna poprosiła, aby Zarząd Powiatu 

zapoznał się z niniejszym pismem, bo jego autorzy prosili, aby ich potraktować zgodnie z 

przepisami we wzajemnych kontaktach. SP ZOZ jest jednostką organizacyjną powiatu, a 

firma zwróciła się do Starosty Powiatu, więc należy udzielić jej odpowiedzi i wyjaśnień.  

         Starosta Powiatu zapewnił, iż przedmiotowe pismo nie zostało bez odpowiedzi. 

Odpowiedź została udzielona i SP ZOZ ustosunkował się przedstawiając szczegółowe 

wyjaśnienia, jakie były motywy rezygnacji z usług i wyboru innego oferenta. Pan Starosta 

zaproponował udostępnienie zainteresowanym dokumentacji w tym temacie.  

         Przewodniczący Rady Piotr Jahn poinformował, iż niniejsze pismo wraz z odpowiedzią 

Dyrektora SP ZOZ zostało wszystkim Radnym przesłane drogą elektroniczną w minioną 

niedzielę, niemniej jednak posiada je przy sobie i może Radnej niezwłocznie udostępnić.  

         Radna Małgorzata Tudaj zwróciła się do Starosty Powiatu z pytaniem dotyczącym 

informacji zwartych w uzupełnieniu do sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w okresie 

międzysesyjnym. Niniejsze uzupełnienie zawiera informację, iż Zarząd wytypował 2 drogi do 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Komisja Infrastruktury na posiedzeniu 

w dniu dzisiejszym omawiała szczegółowo niniejszy temat i proponowano dwie możliwości: 

podjęcia decyzji w sprawie wyboru dwóch projektów w dniu dzisiejszym lub szczegółowego 

zapoznania się z ewentualnymi szacowanymi kosztami, długością dróg do remontu, 

natężeniem ruchu itd. W dyskusji przeważyła pierwsza propozycja dotycząca podjęcia decyzji 

w dniu dzisiejszym. Okazuje się jednak, że decyzja Zarządu Powiatu jest sprzeczna z 

wyborem Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa. Radna podkreśliła, iż w posiedzeniu 

Komisji uczestniczyli Starosta i Wicestarosta Powiatu, którzy nie poinformowali o tym, że 

zwracają się z pismem do Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych i ewentualnie wyrazi się 

zgodę ponownie rozważyć remont odcinka Alei Lisa. Komisja w głosowaniu wyraziła zgodę 

na zgłoszenie do "schetynówek" modernizacji odcinka 660 m Alei Lisa za kwotę 1 550 000 

zł. oraz przebudowy drogi Biadaczów – Roszowice o długości 680m z przewidywanym 

kosztem 450 000 zł. Pierwszą propozycję dotyczącą budowy chodnika przy ul. Mickiewicza 

w Bierawie Komisja poleciła włączyć do zadań budżetowych na rok przyszły. W związku z 

tym Radna poprosiła o wyjaśnienie niniejszej sytuacji.  

         Starosta Artur Widłak zwrócił uwagę, iż Komisje wielokrotnie zgłaszały, że chcą znać 

stanowisko Zarządu w poszczególnych sprawach, stąd wzięła się propozycja Zarządu. Zarząd 

zaproponował Komisji takie rozwiązanie, ale nie przesądzał, że musi to być tylko i wyłącznie 

to. Komisja podjęła inną decyzję i Zarząd może się z nią zgadzać lub nie. Członkowie 

Zarządu proponowali inne drogi biorąc pod uwagę kryteria: chęć kooperacji finansowej 

wójtów gmin w postaci dofinansowania minimum 20 % wartości inwestycji. W tym 

przypadku akces złożyło 3 Wójtów. Drugim kryterium była współpraca pomiędzy 
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poszczególnymi samorządami, gdyż to jest wyżej punktowane przy ocenie merytorycznej 

wniosku.  

         Radna Małgorzata Tudaj stwierdziła, że Wójtowie mieli od 10 sierpnia do 13 sierpnia 

czas na udzielenie odpowiedzi na pismo Zarządu Powiatu. Zaznaczyła, iż niektórzy jeszcze 

przed wystosowaniem pisma udzielili odpowiedzi.  

         Radna Beata Łobodzińska powracając do tematu sygnalizacji świetlnej na ul. 

Krzywoustego zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą, aby decyzje w konkretnej sprawie 

były podejmowane dopiero w momencie, kiedy będą na ten cel zabezpieczone środki. Radna 

czytając w sprawozdaniu informacje o zgodzie na montaż sygnalizacji świetlnej była 

zadowolona z faktu, że to zadanie będzie wykonane. Nie można uprzedzać faktów nie 

wiedząc, skąd na wykonanie zadania wziąć pieniądze.  

         Starosta Powiatu wyjaśnił, że w momencie podejmowania przez Zarząd decyzji w 

sprawie sygnalizacji były dostępne środki finansowe. Członkowie Zarządu nie przewidywali, 

że firma, która wygrała przetarg upadnie, a nowy przetarg wyłoni dużo wyższą kwotę. To jest 

przyczyną przedmiotowego problemu. Gdyby remont Alei Lisa był realizowany przez firmę, 

która wygrała pierwszy przetarg byłoby to wykonywane razem z sygnalizacją świetlną. 

Gdyby drugi przetarg również był niższy lub w tej samej kwocie jak pierwszy, to istniałaby 

możliwość wykonania zadania łącznie z sygnalizacją świetlną na ul. Krzywoustego. Kolejny 

przetarg jednak pochłonął wartość sygnalizacji świetlnej. Podejmując decyzję Zarząd miał 

środki zabezpieczone, niestety los spłatał figla. Zarząd ma świadomość potrzeby tej 

sygnalizacji, więc jeśli tylko pojawią się wolne środki powróci do przedmiotowej sprawy.  

         Wicestarosta Gabriela Tomik dodała, iż ostatnia sesja Rady Powiatu odbyła się pod 

koniec czerwca. Umowę z poprzednim wykonawcą, który wygrał pierwszy przetarg na 

remont Alei Lisa rozwiązano pod koniec lipca br. Obecnie trwa rozstrzygnięcie drugiego 

postępowania przetargowego, do którego brakuje kwoty 46 000 zł. Dzisiejsza sesja 

rozwiązuje możliwość wykonania tego remontu. Zarząd chce zrealizować zobowiązanie 

dotyczące sygnalizacji świetlnej i będzie poszukiwać na ten cel środków. Przetarg na 

wykonanie remontu Al. Lisa zostanie podpisany po dzisiejszej sesji, jeśli Rada wyrazi zgodę 

na dołożenie brakującej kwoty niecałych 50 000 zł.  

         Radna Dorota Tomala podsumowując dyskusję zapytała czy w ślad za dzisiejszymi 

ustaleniami Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa, która wytypowała dwie drogi do 

zgłoszenia do "schetynówek" Zarząd będzie szukał rozwiązań finansowych w postaci 

partycypowania Zakładów Azotowych w kosztach remontu, czy też po dzisiejszych decyzjach 

Komisji zaprzestanie kontynuowania tego tematu.  

         Pan Starosta zapewnił, iż temat ten będzie kontynuowany, bo zabiega o spotkanie z 

Prezesem ZAK, choć nie jest to proste.  

 

         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka omówiła stan zobowiązań SP ZOZ Kędzierzyn – 

Koźle na dzień 31.07.2012r. (informacja w postaci tabeli – w załączeniu).  

Poinformowała, że SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle na koniec lipca br. posiadał zobowiązania 

ogółem w wysokości 14 706 669,00 zł., i były one niższe od zobowiązań ogółem na dzień 

30.06.2012r. o kwotę 24 296,99 zł. Na koniec lipca zakład posiadał zobowiązania wymagalne 

w wysokości 7 519 672,83 zł. W stosunku do końca czerwca wzrosły one o kwotę 78 573,54 

zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na koniec lipca 2012r. 

wynosiły 8 195 876,08 zł. Są one niższe o spłatę raty, czyli 154 639,18 zł. Zakład posiadał na 

koniec lipca zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu w wysokości  

96 873,10 zł.  Były one niższe od zobowiązań z czerwca br., gdyż spłacono ratę leasingu w 

wysokości 1 470,36 zł. Na dzień 31 lipca br. SP ZOZ posiadał udzielone pożyczki przez 

powiat na przestrzeni lat 2011-2012 w łącznej kwocie 1 732 787,00 zł. Stan środków 

pieniężnych na rachunku bankowym na koniec lipca na koncie SP ZOZ wynosił 3 961 663,86 
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zł. W miesiącu lipcu również nastąpiła cesja zobowiązań przeterminowanych w kwocie  

185 331,59 zł. Niniejsze zobowiązania wymagalne stały się niewymagalnymi.  

 

Pani Skarbnik przekazała również Radnym tabelaryczną informację z zakresu wydatków, 

zobowiązań i należności jednostek organizacyjnych powiatu wg stanu na dzień 31.07.2012r. 

(Informacja w formie tabel – w załączeniu).  

 

         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym 

kontroli zewnętrznych w Starostwie nie było.  

 

         Przewodniczący Rady Powiatu serdecznie powitał przybyłego na obrady Dyrektora 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Tadeusza Urbańczyka, który przechodzi 

na emeryturę.  

Dziękując za wykonywaną przez wiele lat ogromną pracę i wykształcenie wielu pokoleń 

młodzieży – społeczeństwa powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu wraz ze Starostą i 

Wicestarostą Powiatu na ręce przyszłego emeryta złożyli wiązankę kwiatów oraz drobny 

upominek i wręczyli odczytany przez Pana Starostę list gratulacyjny.  

 

         Dyrektor Tadeusz Urbańczyk żegnając się wyraził podziękowanie za zaproszenie na 

dzisiejsze obrady. Swoje wystąpienie rozpoczął od refleksji, iż na emeryturze nie jest źle, jeśli 

czas wolny nie przeszkadza w pracy. Skierował serdeczne podziękowania do Starosty 

Powiatu, Wicestarosty i Zarządu Powiatu za współpracę. Zaznaczył, iż mimo że współpraca 

trwała krótko, to jednak układała się bardzo dobrze. Podziękował także Skarbnikowi Powiatu,  

Sekretarzowi Powiatu i obecnemu Kierownikowi Wydziału Oświaty Renacie Scheit oraz 

poprzedniemu Kierownikowi tego Wydziału Irenie Romejko, z którą wspólnie zakładał 

CKPiU. Słowo "dziękuję" skierował również do Rady Powiatu obecnej i poprzednich 

kadencji oraz do wszystkich kierowników wydziałów Starostwa, z którymi współpracował. 

Szczególne podziękowania skierował do Kierownika Powiatowego Centrum, Informacji 

Europejskiej i Gospodarczej Piotra Kramarza, z którym wspólnie przeprowadził projekt za 

kwotę 1 400 000 zł. Odchodząc na emeryturę Pan Dyrektor razem z Kierownikiem PCIEG 

opracował dwa kolejne projekty na kwotę 1 150 000 zł. Kolejnym projektem do 

przeprowadzenia jest projekt dotyczący przystani kajakowej.  

Kończąc bardzo serdecznie podziękował poprzedniemu Staroście Powiatu Józefowi 

Gismanowi, z którym wspólnie budował i utworzył w 2001r. Centrum, a następnie od 2002r. 

rozpoczął projekty. Dzięki Panu Staroście Gismanowi realizowano pierwszy projekt polsko – 

niemiecki, od którego wszystko się zaczęło. Następnie realizowano kontrakt wojewódzki, 2 

projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego i projekt z Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. W sumie udało się zrealizować 8 projektów, w tym 6 projektów na kwotę ponad 

6 000 000 zł. dotyczyło wyposażenia Centrum. Pan Dyrektor zapewnił, że z satysfakcją 

przyjmuje informacje od osób goszczących w centrum i zapoznających się ze stanem 

wyposażenia np. Konsula RFN, który mówił, że CKPiU w Kędzierzynie – Koźlu posiada 

lepsze wyposażenie niż tego typu centra w Niemczech.  

Dyrektor Urbańczyk przyznał, iż Centrum jest jego "dzieckiem", ale zaznaczył, iż bez osób 

znających się na kształceniu zawodowym nie udałoby mu się tej placówki stworzyć.  

 

Ad. 6  

         Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Duszel jako pierwszy 

złożył informację o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. Powiedział, iż Komisja w 

okresie wakacyjnym spotkała się dwukrotnie: 06.07.2012r. i 16.08.2012r. Głównym tematem 

pierwszego posiedzenia było przyjęcie informacji Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – 
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Epidemiologicznej o stanie obiektów gastronomicznych i wypoczynkowych przed sezonem 

wakacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem kąpielisk i obiektów służących wypoczynkowi 

oraz punktów gastronomicznych. Niniejsza informacja była korzystna z punktu widzenia osób 

korzystających z przedmiotowych obiektów. Temat ten szczegółowo przedyskutowano. 

Innych istotnych spraw na przedmiotowym posiedzeniu nie poruszano. Drugie posiedzenie w 

związku z faktem, iż Komisja nie planowała żadnego wiodącego tematu na miesiąc sierpień w 

rocznym planie pracy poświęcono sprawom bieżącym. Rozmawiano głównie o planowanej 

organizacji konferencji na temat profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom. 

Konferencja ta odbędzie się 10 września w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego. Komisja 

mówiła także o zbliżającej się konieczności opracowania harmonogramu pracy i dyżurów 

aptek na rok przyszły. Według wstępnych informacji tym razem uda się osiągnąć 

porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu i właścicielami aptek, zgodnie z którym na 

terenie miasta i powiatu będzie dyżurowała tylko 1 apteka.  

 

         Przewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Stefan Wałach poinformował, iż 

Komisja spotykała się dwukrotnie: w dniu 02.07.212r. i 27.08.2012r. wspólnie z Komisją 

Budżetu. Na lipcowym posiedzeniu Komisja analizowała wyniki matur i dowiedziała się, że 

Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski tym razem osiągnął bardzo wysokie wyniki i uzyskał 

lepszą średnią niż Województwo Dolnośląskie. Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski uplasował 

się na 2 miejscu w Województwie Opolskim, a jego wyniki są lepsze od średniej krajowej. 

Prawdopodobnie na dzień dzisiejszy te wyniki okażą się jeszcze wyższe, gdyż zakończyły się 

już egzaminy poprawkowe.  

Następnie Pan Przewodniczący odczytał wnioski podjęte przez Komisję na posiedzeniu w 

dniu 02.07.12012r. (Wnioski - w załączeniu). 

Członkowie Komisji przeanalizowali wstępny nabór do szkół i już wówczas uzyskali 

informację, iż wynik naboru będzie dobry. Do szkół na terenie powiatu złożono około 1 050 

podań. Komisja zapoznała się również z analizą dotacji dla placówek oświatowych i 

przegłosowała wniosek Radnej Marty Szydłowskiej dotyczący przygotowania przez Zarząd 

informacji odnośnie utworzenia w Zespole Szkół Specjalnych zasadniczej szkoły zawodowej 

dla uczniów upośledzeniem lekkiego stopnia. W trakcie posiedzenia przyjęto informację na 

temat działalności szkół niepublicznych. Na wniosek Radnej Marty Szydłowskiej Komisja 

zaproponowała wystosowanie przez Wydział Oświaty do Dyrektorów szkół niepublicznych 

pisma z pytaniem czy chcieliby spotkać się z Komisją i ewentualnie zaproszenie ich na 

posiedzenie w proponowanym terminie. Komisja wycofała z porządku obrad temat 

poświęcony współpracy z organizacjami pozarządowymi. W związku z tym przegłosowano 

proponowany przez Radną Dorotę Tomalę wniosek do Starosty Powiatu o wyznaczenie osoby 

koordynującej i odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami pozarządowymi.  

Następnie zwrócono się do Kierownika Wydziału Oświaty z prośbą o zamieszczenie na 

stronie internetowej Starostwa informacji dotyczącej prawidłowo składanych wniosków na 

rok przyszły w sprawie dofinansowania współorganizacji imprez. Kolejno Komisja 

rozpatrzyła pisma: I LO dotyczące wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków 

finansowych w wysokości 1 000 zł. ze finansowania płyt CD na sfinansowanie zdjęć 

wielkoformatowych z przeprowadzanych remontów oraz pismo Zespołu Szkół Specjalnych o 

przyznanie kwoty 10 197 zł. na wykonanie ogrodzenia wokół szkoły od strony boiska 

sportowego. Zaproponowano, aby Zarząd Powiatu sprawdził rzeczywisty koszt tego remontu.  

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu wczorajszym. W części obrad Komisja 

spotkała się wspólnie z Komisją Budżetu. Sprawy budżetowe omówi Pani Przewodnicząca 

Komisji Budżetu. Komisje wspólnie przeanalizowały plan i wykorzystanie środków 

finansowych na promocję powiatu na 2012r. W drugiej części posiedzenia Komisja Edukacji i 

Promocji Powiatu analizowała nabór do szkół na rok szkolny 2012/2013. Dokonano 
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podsumowania rekrutacji. W kilku szkołach pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc, ale do 

zakończenia naboru jest jeszcze tydzień czasu. Wyniki naboru uznano za dobre, bo są one o 

wiele wyższe niż w poprzednich latach, mimo niżu demograficznego i niższej liczby uczniów 

gimnazjum. Pan Przewodniczący stwierdził, iż należy pogratulować Dyrektorom szkół tak 

dobrego wyniku. Na uwagę zasługuje fakt utworzenia 2 klas żeglugowych w ZSŻŚ. Komisja 

jednogłośnie przyjęła informację o realizacji remontów w placówkach oświatowych. 

Następnie Członkowie Komisji zaopiniowali 3 uchwały wprowadzone pod dzisiejsze obrady 

przez Pana Starostę. W ostatniej części obrad Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję 

przekazania środków w kwocie 5 000 zł. dla Zespołu Tanecznego Komorno na 

dofinansowanie występu podczas tegorocznych Dożynek Powiatowo – Gminnych oraz 

sfinansowanie banneru i okładek promujących płyty zespołu. (Wyciąg z protokołu Komisji 

zawierający podjęte wnioski – w załączeniu).  

Pan Przewodniczący wyjaśnił nieporozumienie, które pojawiło się na posiedzeniu Komisji. 

Dyrektor II LO występując z pismem o środki na organizację wystawy z pewnością nie 

wiedziała o tym, że szkole przyznano już kwotę 800 zł., ponieważ stało się tak jeszcze w 

czasie, kiedy Dyrektorem szkoły była Pani Jadwiga Kuźbida. Komisja otrzymała informację, 

że Zarząd Powiatu również przyznał pewną kwotę na ten cel. Komisja proponuje przekazanie 

szkole tej większej kwoty, czyli 800 zł.  

         Starosta Powiatu potwierdził, iż zamieszanie z niniejszą sprawą wynikało 

prawdopodobnie z niewiedzy obecnej Pani Dyrektor, że jej poprzedniczka już składała 

wniosek o środki na ten cel. Niniejsza sprawa zostanie załatwiona pozytywnie.  

          

         Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Małgorzata Tudaj 

poinformowała, iż Komisja spotkała się 3 razy: 09.07.2012r., 06.08.2012r. i w dniu 

dzisiejszym. Na pierwszym posiedzeniu rozmawiano o zabezpieczeniach 

przeciwpowodziowych i zgłoszono propozycję zorganizowania w październiku br. panelu 

dyskusyjnego z udziałem administratorów rzeki Odry. Komisja zaopiniowała pozytywnie 2 

uchwały będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, dotyczące dzierżawy nieruchomości. 

Radny Marek Piątek proponował, aby zobowiązać Starostę Powiatu i Dyrektora PZD do 

rozmów z Prezesem firmy Rinnen w celu partycypacji w kosztach remontu drogi przy firmie. 

Rada Olga Pokorska – Młodzińska zawnioskowała o wyjaśnienie pisemne, na jakiej 

podstawie i według jakich kryteriów były ustalane punkty pomiaru zanieczyszczenia 

powietrza w Kędzierzynie – Koźlu. Radna zgłosiła wniosek również o uzupełnienie punktu 

pomiarowego na ul. Bema (osiedle Pogorzelec). Na niniejszy wniosek dotąd nie uzyskano 

odpowiedzi. Członkowie Komisji rozmawiali o mającej odbyć się wizycie delacji z 

partnerskiego Powiatu Hohenlohe. Komisja zawnioskowała o przygotowanie pisemne na 

najbliższą sesję Rady Powiatu zestawienia wydatków poniesionych do tej pory oraz 

pozostałych środków finansowych w budżecie na Radę Powiatu. (Wnioski z posiedzenia – w 

załączeniu).  

Kolejne posiedzenie w dniu 06.08.2012r. odbyło się w siedzibie Nadleśnictwa Kędzierzyn w 

Starej Kuźni. Głównym tematem posiedzenia był Park Dendrologiczny. W spotkaniu wzięli 

udział Starosta Powiatu, Wicestarosta, Członek Zarządu Powiatu Jakub Gładysz, 

Przewodniczący Rady Powiatu, Wiceprzewodniczący Rady i Przewodniczący Komisji 

Edukacji i Promocji Powiatu. Uczestnicy posiedzenia wiele dowiedzieli się o funkcjonowaniu 

Nadleśnictwa Kędzierzyn oraz roli Parku Dendrologicznego. W posiedzeniu Komisji wzięła 

udział Pani Poseł RP Brygida Kolenda – Łabuś, która przybliżyła zebranym sprawozdanie 

NIK dotyczące prac prowadzonych przy Odrze i omówiła obecny stan prac przy budowie 

zbiornika Racibórz Dolny.  

W dniu dzisiejszym Komisja spotkała się, aby wybrać dwie drogi spośród 5 proponowanych 

do zgłoszenia do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2013. Komisja 
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przegłosowała odcinek drogi Al. Lisa od ul. Krzywoustego do ul. Wojska Polskiego o 

długości 660 m za kwotę 1 550 000 zł. oraz drogę Biadaczów - Roszowice o długości 680 m 

za kwotę 450 000 zł. Komisja zaznaczyła także, że droga ul. Mickiewicza w Bierawie 

zostanie ujęta w budżecie Powiatu na rok 2013. (Wnioski z posiedzeń – w załączeniu). 

         Starosta Powiatu przypomniał, iż udzielał odpowiedzi ustnej dotyczącej sprawy 

rozmieszczenia punktów pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz kryteriów ich wyboru. Jeśli 

jednak potrzebna jest odpowiedź na piśmie to zostanie przygotowana.  

 

         Przewodnicząca Komisji Budżetu Jadwiga Mroczko poinformowała, iż Komisja odbyła 

dwa posiedzenia. Pierwsze posiedzenie odbyło się 02.07.2012r. Jego tematem była realizacja 

zadań inwestycyjnych i remontów wraz z przetargami. W posiedzeniu wzięła udział 

Kierownik Wydziału Oświaty oraz Inspektor Alicja Pałosz i Dyrektor Powiatowego Zarządu 

Dróg Arkadiusz Kryś.  Do sprawy remontów w oświacie Komisja zgłosiła szereg pytań, które 

na bieżąco były wyjaśniane. Na pytania, które nie zostały wyjaśnione Komisja otrzymała 

odpowiedź na wczorajszym posiedzeniu. W oświacie zostało zakwestionowane przekazanie 

subwencji oświatowej dla gminy Reńska Wieś, która od 01 września przejmuje prowadzenie 

Zespołu Szkół w Komornie. Komisja prosiła o wyjaśnienie jak została ona wyliczona i jaka 

kwota wynika z tego wyliczenia. Materiały wyjaśniające tę kwestię Komisja otrzymała w 

dniu wczorajszym. Wynika z nich, że około 600 000 zł. subwencji powiat musi przekazać tej 

placówce, gdyż wyznacznikiem na rok 2012 była przyjęta liczba uczniów na dzień 30 

września 2011r. oraz wszystkie przypisane wagi. Na posiedzeniu poruszano także sprawę 

mediów i centralnego ogrzewania w jednostce, która została przekazana gminie. Na 

wczorajszym posiedzeniu Pani Skarbnik przekazała informację, iż mieszkańcy zrzeszeni w 

dwóch wspólnotach w Komornie korzystający z mediów i centralnego ogrzewania są 

obciążani przez powiat kosztami zużycia. Wyliczenie tych kosztów opierało się na 

faktycznych kosztach. Woda i ścieki są wyliczane na podstawie danych spółki, która 

obsługuje gminę Reńska Wieś w tym zakresie, natomiast ogrzewanie jest rozliczane po 

kosztach, jakie szkoła ponosiła. Komisja zastanawiała się czy stawka 2 zł. jest miarodajna. W 

dniu dzisiejszym Dyrektor Powiatowego Zarządu Oświaty telefonicznie poinformowała 

Przewodniczącą Komisji, iż z dokonanych wyliczeń wynika, że koszt 1 m
2
 ogrzewania 

wynosi 2,14 zł. Ponadto zarówno na lipcowym jak i na wczorajszym posiedzeniu Komisja 

opiniowała zmiany budżetu. Proponowane zmiany wszyscy Radni otrzymali w materiałach 

sesyjnych, jednak na dzień dzisiejszy są one już nieaktualne, bo w międzyczasie nastąpiło 

dużo zmian spowodowanych otrzymaniem środków na projekty lub dodatkowymi potrzebami 

wprowadzenia środków zgłoszonymi przez jednostki. W dziś przekazanych materiałach 

Radni otrzymali nowe projekty uchwał. Aktualne zmiany zostały przez Komisję na 

wczorajszym posiedzeniu zaopiniowane pozytywnie. W związku ze zmianą budżetu następuje 

zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Wielkość budżetu wykazana w niniejszej prognozie 

na rok 2012 musi być jednakowa. Należy więc zmienić również prognozę. Komisja 

pozytywnie zaopiniowała też zaciągnięcie kredytu długoterminowego, gdyż wielkość kredytu 

została wpisana do budżetu, który Rada przegłosowała w miesiącu styczniu br. W dniu 

dzisiejszym Rada podejmie jedynie uchwałę, która będzie umożliwiała Zarządowi ogłoszenie 

przetargu na obsługę tego kredytu.  

Jedna ze zmian omawianych na wczorajszym posiedzeniu Komisji dotyczyła faktu, iż 

Regionalna Izba Obrachunkowa zawnioskowała, aby Zarząd ustalił wielkość limitu 

udzielanych pożyczek. Ta wielkość powinna być uchwalona przez Radę. Rada Powiatu w 

roku bieżącym wyraziła zgodę na udzielenie 3 pożyczek dla SP ZOZ. Aktualnie wystąpiła 

potrzeba udzielenia czwartej pożyczki. Komisja zasugerowała ustalenie wysokości limitu 

udzielanych pożyczek poprzez zsumowanie kwot 3 poprzednich pożyczek oraz kwoty 

czwartej pożyczki przeznaczonej na zapłatę raty ubezpieczenia od odpowiedzialności 
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cywilnej. Ponadto Komisja zaapelowała o zorganizowanie szkolenia na temat ponoszenia 

konsekwencji głosowania decyzji finansowych, po to, aby Radni wiedzieli czy dając środki 

powinny być one przeznaczane na zwiększenie majątku powiatowego, czy też na bieżące 

wydatki, jak to dzieje się obecnie w postaci pożyczek. W drugiej części posiedzenia Komisja 

obradowała wspólnie z Komisją Edukacji i Promocji Powiatu. Komisje otrzymały 

szczegółowo rozpisany kalendarz imprez kulturalnych na rok 2012, na który przeznaczono 

mniej środków niż w roku 2011. Wnioski do kalendarza składały różne organizacje pożytku 

publicznego, instytucje i zakłady. Złożone wnioski opiewały na łączną kwotę 108 592 zł. 

Wnioski przyjęto do realizacji z określoną kwotą 89 098 zł. oraz 10 000 zł. dla LKJ Lewada. 

Do dnia wczorajszego z tej kwoty wykorzystano 47 561 zł. Należy pamiętać, że część imprez 

będzie realizowana w kolejnych miesiącach bieżącego roku. W kwestii realizacji wydatków 

na media Komisja uzyskała informację, że media TV Mix, Radio Park, Gazeta Lokalna, 7 Dni 

posiadają zawarte umowy. Na tej podstawie media od miesiąca maja br. otrzymują ryczałty w 

kwotach 2 000 – 2 500 zł. Niniejsza kwestia była zaopiniowana przez Komisję Edukacji i 

Promocji Powiatu. Na ten cel potrzebne są środki w kwocie 75 994 zł. Do dnia sporządzenia 

informacji wydatkowano już 14 500 zł. (Wnioski z obydwóch posiedzeń – w załączeniu).  

 

         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko poinformował, iż w okresie 

międzysesyjnym Komisja obradowała dwukrotnie.  

W dniu 03.07.2012r. Komisja dokonała kontroli realizacji zadań i wydatków środków 

finansowych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości za 2011r. i I 

półrocze 2012r. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali realizację budżetu przez 

Geodetę Powiatowego. W kolejnej części posiedzenia Komisja rozpatrzyła skargę Dyrektora -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

dotyczącą bezpodstawnego wypowiedzenia umowy na konserwację systemu 

przeciwpożarowego w obiekcie działalności Dyrektora DPS Andrzeja Kowalczyka. Komisja 

rozpatrzyła niniejszą skargę i stwierdziła, że Dyrektor DPS zgodnie z prawem skorzystał z 

zapisów zawartych w umowie, mówiących, iż obydwie ze stron mogą wypowiedzieć umowę 

z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ten termin został zachowany, ale 

firma, której umowa została wypowiedziana oskarżyła Dyrektora.  

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 21 sierpnia br. w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie, gdzie Komisja przeprowadziła analizę wydatków jednostki w I półroczu 2012r. 

Stwierdzono, że wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zasadą celowości, zasadności i 

gospodarności. Ponadto Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę Pana -------------------

dotyczącą nierzetelności PCPR przy udzielaniu dofinansowania do uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym. Należy wiedzieć, że Pan --------- złożył wniosek o dofinansowanie do 

turnusu w dniu 16 marca 2012r. i został on zarejestrowany pod nr 290/2012. Skarżący miał 

możliwość złożenia wniosku od początku stycznia 2012r. Wszystkie wnioski zgodnie z 

kolejnością wpływu zostały ocenione, ale środków finansowych wystarczyło jedynie do 

pozycji nr 269/2012. Tym samym Pan ------------ nie zakwalifikował się do dofinansowania.  

(Wyciąg dot. wniosków z obydwóch posiedzeń – w załączeniu).  

 

         Przewodnicząca doraźnej Komisji ds. Statutu Dorota Tomala poinformowała, że 

Komisja zakończyła swoją pracę wstępnie analizując statut, który należało opracować i 

zmienić. Projekt ten jest przygotowany celem przedłożenia radcy prawnemu Starostwa. 

Przewodnicząca zaznaczyła, iż okres wakacyjny spowodował przesunięcie pewnych 

terminów tj. podsumowanie pracy i zebranie wszystkich materiałów w całość. Komisja spotka 

się na początku września br. i po zaakceptowaniu opracowanego statutu przekaże go radcy 

prawnemu. Po analizie radcy prawnego projekt statutu zostanie przedłożony Radzie Powiatu 

do akceptacji.  
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Ad. 7  

         Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renata Scheit 

złożyła informację na temat przygotowania roku szkolnego 2012/2013 w placówkach 

oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu.  

Powiedziała, iż z uzyskanych od Dyrektorów szkół informacji wynika, że szkoły są 

przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W okresie wakacji w poszczególnych 

placówkach miały miejsce rozległe prace remontowe i odnawiające wnętrza szkół tak, aby 

uczniowie zastali placówki w dobrym stanie zapewniającym bezpieczeństwo i przyjemne 

spędzanie czasu na nauce.  

Na najbliższy piątek wspólnie z przedstawicielami Zarządu Powiatu i Komisji Edukacji 

Wydział Oświaty zaplanował objazd powiatowych placówek oświatowych w celu 

sprawdzenia faktycznego stanu przygotowania do nowego roku szkolnego. Wówczas Pani 

Kierownik uzyska także pisemne potwierdzenia Dyrektorów w tym zakresie.  

Kolejno Pani Kierownik odczytała przygotowaną i przedstawioną na wczorajszym 

posiedzeniu Komisji Edukacji i Promocji Powiatu informację o wykonanych w 

poszczególnych placówkach pracach remontowych. (Kopia informacji przedstawionej 

Komisji – w załączeniu). 

Zaznaczyła, iż wszystkie wymienione remonty były finansowane nie tylko ze środków 

przyznanych w planie, ale również ze środków pozyskanych z innych źródeł. Często prace te 

były wykonywane dzięki pieniądzom sponsorów, a także we własnym zakresie.  

Jako kolejny element przygotowania do nowego roku szkolnego Pani Kierownik omówiła 

wyniki naboru do klas I w poszczególnych placówkach. Przedmiotową informację w formie 

tabelarycznej otrzymała Komisja Edukacji i Promocji Powiatu na wczorajszym posiedzeniu. 

(Informacja w formie tabeli – w załączeniu do protokołu). Podkreśliła, iż w chwili obecnej 

trwają jeszcze egzaminy poprawkowe, więc ostateczna liczba uczniów klas I może się nieco 

zwiększyć. Pełna liczba oddziałów klasowych oraz uczniów w klasach pierwszych zostanie 

przedstawiona Radzie podczas sesji oświatowej. Na dzień 24 sierpnia br. do szkół 

ponadgimnazjalnych zgłosiło się 934 uczniów. Liczba ta nie uwzględnia 32 uczniów, którzy 

zgłosili się do Zespołu Szkół w Komornie. Łącznie we wszystkich klasach pierwszych będzie 

się kształciło 966 uczniów, podczas gdy w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim było 882 

absolwentów gimnazjów.  

          

         Radna Marta Szydłowska poprosiła o informację o ile w stosunku do ubiegłego roku na 

dzień dzisiejszy zgłosiło się więcej uczniów do klas I.  

         Kierownik Renata Scheit odpowiedziała, iż ta różnica nie wynika z bezpośredniej liczby 

uczniów, którzy przyszli do klas I tylko ze stosunku ilości gimnazjalistów kończących dany 

rok szkolny. W czerwcu br. w powiecie było 882 gimnazjalistów.  Dane z ubiegłego roku 

szkolnego, którymi dysponuje Pani Kierownik to liczba 1 021 uczniów, którzy zgłosili chęć 

podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego przy zupełnie innej - dużo większej liczbie gimnazjalistów kończących szkoły.  

         Radna Jadwiga Mroczko zapytała ile wynosi liczba uczniów przychodzących do klas I 

w roku bieżącym i ile wynosiła liczba uczniów w klasach I w roku ubiegłym. Zaznaczyła, iż 

taka informacja będzie sporządzana na dzień 30 września do celów naliczenia subwencji 

oświatowej. Prawdopodobnie liczba ta w stosunku do roku ubiegłego spadła w związku z 

przekazaniem Zespołu Szkół w Komornie gminie Reńska Wieś.  

         Starosta Powiatu zaznaczył, iż nie przygotowano informacji na temat liczby 

ubiegłorocznych absolwentów gimnazjów. W roku bieżącym liczba ta wynosi 882, natomiast 

w ubiegłym roku była ona większa. Trzeba wiedzieć, że w roku bieżącym uwzględniając 

rekrutację w Zespole Szkół w Komornie nabór jest o ponad 100 uczniów większy.  
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         Radna Marta Szydłowska stwierdziła, iż jeśli w ubiegłym roku było np. 850 uczniów 

zgłoszonych do szkół ponadgimnazjalnych, a obecnie jest ich 966 to będzie można obliczyć 

przewidywaną kwotę subwencji. W związku z tym Radna zapytała jak liczba 966 

zgłoszonych w roku bieżącym uczniów ma się do liczby uczniów klas I na dzień 01 września 

ubiegłego roku. Przypomniała, iż o tę informację na wczorajszym posiedzeniu prosiła 

Komisja Edukacji i Promocji Powiatu.  

         Starosta Artur Widłak zauważył, iż takie porównanie nie pozwoli na określenie 

rzeczywistej wielkości. Zapewnił, iż dane, o które pytają Radni zostaną precyzyjnie 

przygotowane i przekazane do wiadomości, bo w tych liczbach będzie konieczne 

uwzględnienie liczby uczniów klas III, którzy odeszli.  

         Radny Józef Gisman stwierdził, iż Radni nie potrzebują informacji o liczbie uczniów w 

gimnazjach tylko proszą o dane o liczbie uczniów, którzy przyszli do klas I w roku ubiegłym i 

o liczbie uczniów, którzy przyszli do Klas I w roku bieżącym. Są to bardzo proste dane.  

         Pani Kierownik poinformowała, iż na dzień 24 sierpnia do klas I szkół 

ponadgimnazjalnych zgłosiło się 966 uczniów. Nie jest to jednak liczba ostateczna, gdyż 

aktualnie trwają egzaminy poprawkowe w gimnazjach, po których będą zgłaszać się kolejni 

uczniowie. W związku z licznymi pytaniami Radnych o liczbę uczniów w klasach I w 

poprzednim i w obecnym roku szkolnym poinformowała, iż w październiku ub r. w SIO 

według stanu na dzień 30 września łącznie nowych i drugorocznych uczniów klas I było 

zarejestrowanych 1 056. Trzeba mieć świadomość, że SIO nie pokazuje uczniów, którzy są 

pierwszy raz w rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych i uczniów, którzy byli w tym 

systemie wcześniej.  

 

Ad. 8 a) 

         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka uzasadniła projekt uchwały w sprawie zmian 

budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2012 rok.  

Uzasadnienie załączono do uchwały.  

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła zmiany, jakie zostały wprowadzone po wysłaniu 

materiałów Radnym na czele ze zmianą treści § 6 uchwały na wniosek Komisji Budżetu 

zgłoszony w dniu wczorajszym. Zgodnie z wolą Komisji ustalono limit udzielanych przez 

Zarząd Powiatu pożyczek krótkoterminowych do wysokości 1 275 000 zł. Jest to suma 3 

udzielonych dotąd pożyczek dla SP ZOZ oraz pożyczki, która przeznaczona jest na zapłatę 

najbliższej raty ubezpieczenia OC przez SP ZOZ.  

 

Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.  

 

         Przewodniczący Rady Piotr Jahn odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2012r. 

W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 18 Radnych opowiedziało się za 

podjęciem uchwały natomiast 1 Radny wstrzymał się od głosu.   

Uchwała Nr XXIV/188/2012 Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2012r. została podjęta przy 1 głosie 

wstrzymującym. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

b)  

         Skarbnik Powiatu uzasadniła konieczność podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Podkreśliła, iż uchwała ta jest 

konsekwencją uchwalonych zmian w budżecie powiatu.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań.  
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         Pan Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 18 Radnych opowiedziało się za 

podjęciem uchwały, natomiast 1 Radny wstrzymał się od głosu.  

Uchwała Nr XXIV/189/2012 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej została podjęta zwykłą większością głosów. Niniejszą 

uchwałę załączono do protokołu.  

 

c) 

         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka uzasadniła konieczność podjęcia uchwały w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Wyjaśniła, iż podjęcie uchwały jest konsekwencją 

podjętych przez Radę uchwał budżetowych i w sprawie zmian w budżecie, z których wynika 

fakt zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 862 544 zł. Kredyt ten będzie 

przeznaczony na sfinansowanie planowanych wydatków majątkowych budżetu powiatu oraz 

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu. Kwota 1 489 886 zł. zostanie 

spłacona jednorazowo w przyszłym roku i zostanie skonsolidowana z całkowitym 

zadłużeniem powiatu, a następnie spłata kredytu skonsolidowanego zostanie rozciągnięta w 

czasie. Kwota 347 658 zł. związana jest z prefinansowaniem zadania dokumentacji na 

budowę mostu Cisek – Bierawa. Zabezpieczeniem tego kredytu będzie weksel własny in 

blanco. Niniejszy kredyt zostanie spłacony niezwłocznie po rozliczeniu przedmiotowego 

etapu zadania.  

         Radna Marta Szydłowska nawiązując do informacji Pani Skarbnik dotyczącej spłaty 

kredytu w kwocie 1 489 886 zł. jednorazowo w przyszłym roku oraz skonsolidowania jej z 

istniejącym kredytem i rozciągnięcia na kilka lat zwróciła uwagę, iż jest to sprzeczność, gdyż 

albo kredyt zostanie spłacony, albo zostanie "doliczony" do kredytu już istniejącego i 

spłacany w ciągu kilku lat. Poprosiła o uściślenie czy w/w kwota zostanie jednorazowo 

spłacona, czy też zostanie doliczona. 

         Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zostanie zaciągnięty kredyt na całe zadłużenie powiatu. 

Aktualnie powiat posiada zadłużenie w kilku bankach. Na chwilę obecną nie wiadomo, który 

bank wygra przetarg na ten kredyt. Wskaźniki indywidualnego zadłużania powiatu nie 

wychodzą od 2014r. i w związku z tym konieczne będzie zaciągnięcie kredytu na spłatę 

łącznie wszystkich kredytów pozostałych do spłacenia według stanu na koniec I kwartału 

2013r. Terminy płatności tego kredytu zostaną rozciągnięte w czasie tak, jak w wieloletniej 

prognozie finansowej. Kwota kredytu określona w dzisiejszej uchwale będzie więc spłacona 

innym kredytem. 

         Radny Józef Gisman poinformował, iż na wczorajszym posiedzeniu (Komisji Budżetu i 

Komisji Edukacji) Pani Skarbnik przekazała informację na temat 11 000 000 zł. nadwyżki. W 

sprawozdaniu widnieje kwota ponad 9 000 000 zł. Wczoraj Komisja Budżetu dowiedziała się 

także, że powiat ma 2 500 000 zł. na kontach. W związku z tym Radny zapytał, po co w 

obecnym momencie zaciągać kredyt. Zwrócił uwagę, iż kredyt kosztuje i należy zastanowić 

się czy powiat ma wspierać banki, czy też balansować własnymi środkami. Jeśli dotyczy to 

roku 2013 to warto zastanowić się czy już dzisiaj Rada musi podejmować decyzję.  

         Skarbnik Wiesława Trelka podkreśliła, że rok 2013 jest już innym rokiem budżetowym, 

natomiast budżet jest planem finansowym danego roku budżetowego, a więc 2012r. Kwota, 

na którą Zarząd zwraca się do Rady Powiatu o zgodę na zaciągnięcie kredytu wynika z 

zapisów w uchwałach budżetowych. Jest to konsekwencja planowania, które zostało 

zatwierdzone przez Radę.  

         Radna Beata Łobodzińska poprosiła o wyjaśnienie czy uchwały finansowe nie powinny 

być głosowane w odwrotnej kolejności tj. uchwała w sprawie kredytu jako pierwsza, a 
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następnie uchwała w sprawie zmian budżetu. Należy mieć na uwadze, że decyzja Rady w 

sprawie kredytu może być różna.  

         Skarbnik Powiatu zaznaczyła, iż przedmiotowe zapisy istnieją już od początku 

bieżącego roku. Kredyt uległ nawet zmniejszeniu, ponieważ koszt dokumentacji na budowę 

mostu okazał się po przetargu mniejszy. Planowano na ten cel kwotę 700 000 zł., ale 

zmniejszyła się ona do 372 658 zł. Zaciągnięcie tego kredytu jest konsekwencją konstrukcji 

budżetu obowiązującego od 01 stycznia br. i wynikających z niego zapisów. Obecna uchwała 

jest jedynie wyrażeniem zgody na warunki, na jakich Zarząd Powiatu może ogłosić przetarg 

na zaciągnięcie kredytu.  

         Radna Dorota Tomala podsumowując dyskusję stwierdziła, iż powiat posiada 

zaciągnięte kredyty w kilku bankach. Pani Skarbnik chce je spłacić poprzez zaciągnięcie 

jednego kredytu skonsolidowanego.  

         Pani Skarbnik potwierdziła tłumacząc, że stanie się tak w przyszłym roku.  

 

         Przewodniczący Rady Powiatu kończąc dyskusję odczytał i poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, spośród których 10 Radnych zagłosowało za 

podjęciem uchwały, 3 Radnych było przeciwnych uchwale, natomiast 5 Radnych wstrzymało 

się od głosu.  

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego została podjęta zwykłą większością głosów. Niniejsza uchwała 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

d)  

         Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego kategorii dróg powiatowych przedstawił Zastępca Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Siemaszko. Poinformował, iż w związku z podjęciem 

przez Zarząd Powiatu działań związanych z uporządkowaniem sieci dróg powiatowych, 

wytypowano drogi niespełniające w myśl art. 6a ust. 1 ustawy o drogach publicznych 

przesłanek kategorii drogi powiatowej, a spełniających warunki określone dla kategorii dróg 

gminnych. W skład tych dróg weszły m.in.: droga nr 1453 O stanowiąca dojazd do stacji 

kolejowej Grzędzin i droga nr 1259 O Baborów – Radoszowy na odcinku od DW nr 417 do 

DP nr 1420 O służąca głownie, jako droga transportu rolnego. Obie drogi mają znaczenie 

lokalne. Gmina Polska Cerekiew uzależniała przejęcie drogi nr 1453 O od wykonania 

remontu nawierzchni jezdni tej drogi, co zostało zrealizowane. Gmina Pawłowiczki wyraziła 

wolę przejęcia odcinka drogi nr 1259 O. Mając to na uwadze zachodzi konieczność podjęcia 

stosownych działań zgodnych z art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 2 ustawy o drogach 

publicznych w celu przekwalifikowania w/w dróg z kategorii drogi powiatowej na drogę 

gminną.  

 

Do niniejszego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  

 

         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał, a następnie poddał pod głosowanie projekt 

uzasadnionej uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

Uchwałę Nr XXIV/191/2012 Rady Powiatu w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego kategorii dróg powiatowych podjęto jednogłośnie. 

Przedmiotowa uchwała – w załączeniu. 
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e) 

         Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Waldemar 

Nowak uzasadnił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania 

umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 

Poinformował, iż w listopadzie 2009r. Powiatowy Lekarz Weterynarii zawarł umowę najmu 

lokali użytkowych nr 10, 11, 13, 14, 15 o łącznej powierzchni użytkowej 125,63 m
2 

oraz 

jednego pomieszczenia piwnicznego o powierzchni 9,34 m
2
 w budynku przy ul. Piastowskiej 

15. Niniejszy budynek stanowiący własność powiatu znajduje się na działce nr 1872/12 z 

karty mapy 9 o powierzchni 0,1366 ha. Umowę zawarto na okres 3 lat, czyli do 16 listopada 

2012r. Okres ważności umowy zbliża się ku końcowi. Powiatowy Lekarz Weterynarii 

wnioskiem z 22.06.2012r. wystąpił o przedłużenie niniejszej umowy. W związku z faktem, iż 

będzie to kolejna umowa zawarta z tym samym podmiotem i dotycząca tego samego 

przedmiotu decyzja jest uzależniona od podjęcia stosownej uchwały przez Radę Powiatu.   

 

         Radna Marta Szydłowska w związku z przekazywanymi podczas sesji i wczorajszego 

posiedzenia Komisji informacjami o różnych planach remontowych związanych z niniejszym 

obiektem zapytała czy umowa została skonstruowana tak, że jej rozwiązanie będzie możliwe 

bez konieczności zapłaty odszkodowania najemcy.  

         Kierownik Waldemar Nowak poinformował, iż projekt umowy nie został jeszcze 

przygotowany. Jeśli Rada podejmie uchwałę to Wydział Gospodarczy przygotuje umowę i z 

pewnością uwzględni tę sugestię.  

         Radna Marta Szydłowska zwróciła uwagę, aby nie przepisywać treści dotychczasowej 

umowy, tylko zawrzeć klauzulę o możliwości rozwiązania umowy bez wypłaty 

odszkodowania, zwłaszcza w sytuacji ewentualnych remontów.  

         Starosta Powiatu Artur Widłak podkreślił, iż Powiat nie zamierza eksmitować nikogo z 

niniejszego obiektu. Nawet w przypadku zmiany lokalizacji wydziałów Starostwa 

funkcjonujących w tym budynku najemcom zostanie przedstawiona propozycja powierzchni 

w innych budynkach własności powiatu. Zarząd nie chce tracić najemców, którzy wynajmują 

pomieszczenia w budynku przy ul. Piastowskiej 15. Pan Starosta zapewnił, iż umowa zostanie 

skonstruowana w sposób korzystny dla powiatu.  

         Radna Marta Szydłowska zaapelowała o czujność i konsekwencję, zwłaszcza, że 

sygnalizowano plany w stosunku do niniejszego obiektu.  

         Radny Fryderyk Trautberg zapytał o miesięczną wysokość czynszu za najem 

przedmiotowych pomieszczeń.  

         Starosta Powiatu odpowiedział, iż stawki czynszu zostały jednolicie określone stosowną 

uchwałą. Wysokość czynszu nie jest dowolna.  

 

         Przewodniczący Rady Piotr Jahn odczytał, a następnie poddał pod głosowanie 

uzasadniony projekt uchwały.  

W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/192/2012 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 

zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego została podjęta jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

f)  

         Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości uzasadnił kolejno 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Wyjaśnił, iż w 
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kwietniu 2009r. została zawarta na okres 3 lat umowa dzierżawy z firmą Pana Jerzego 

Zielińskiego "ZIELIŃSKI – REKLAMA" na teren położony w Koźlu przy ul. Anny 

stanowiący część działki nr 2181/2 z karty mapy 13. Całkowita powierzchnia działki wynosi 

0,1218 ha. Umowa dzierżawy obejmowała część działki o powierzchni 11,38 m
2
. Niniejsza 

nieruchomość została wydzierżawiona w celu postawienia reklamy. Umowa była zawarta do 

kwietnia br. W czerwcu zainteresowany wystąpił o jej przedłużenie na kolejny okres 3 lat, w 

związku z czym wymagana jest uchwała Rady Powiatu.  

 

Do niniejszego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  

 

         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie uzasadniony projekt 

uchwały. 

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

uchwały.  

Uchwałę Nr XXIV/193/2012 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

czasu trwania umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego podjęto jednogłośnie. W/w uchwała – w załączeniu. 

 

g) 

         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko uzasadniając konieczność 

podjęcia przez Radę uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 07 maja 2012r. na 

działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu odczytał 

uzasadnienie do niniejszej uchwały przygotowane przez Komisję. Uzasadnienie stanowi 

załącznik do uchwały. Podkreślił, że umowa zawarta pomiędzy Domem Pomocy Społecznej i 

firmą ----------------------------- dopuszczała jej rozwiązanie przez każdą ze stron z 

zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania jakichkolwiek przyczyn. Z 

tego zapisu Dyrektor DPS skorzystał. Należy wiedzieć, że wartość przedmiotu zamówienia 

była niższa niż 14 000 Euro, więc na zawarcie tej umowy jak i kolejnej Dyrektor nie musiał 

prowadzić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W kwestii pomyłki, która 

wkradła się w pismo Dyrektora rozwiązujące umowę Pan Przewodniczący wyjaśnił, iż 

dotyczyła ona numeru umowy. Zamiast nr 11/rok został podany nr 1/rok. W związku z tym 

przedstawiciel firmy ------------------------ odgrażał się, iż nie uznaje pisma, w którym 

Dyrektor DPS wymawia umowę, gdyż nastąpił błąd i nie jest to ta umowa. Dyrektor DPS 

zawarł tylko 1 umowę z firmą ----------------------------- i była to oczywista omyłka. 

Informację zgodnie z KPA firma ----------------------------- otrzymała, zrozumiała i 

potwierdziła. Na tej podstawie umowa mogła zostać rozwiązana po 3 miesiącach.  

         Radna Dorota Tomala zapytała, czego dotyczyła notatka służbowa Głównej Księgowej 

DPS wymieniona w uzasadnieniu do projektu uchwały.  

         Przewodniczący Rajmund Frischko poinformował, iż wyjaśnienie należy rozpocząć od 

umowy, która dotyczyła konserwacji urządzeń przeciwpożarowych. Według informacji 

przedstawionych przez Dyrektora DPS przez kilka wcześniejszych lat jednostkę w tym 

zakresie obsługiwała inna firma i wówczas koszty bieżących napraw urządzeń były niższe niż 

przez okres, w którym DPS obsługiwała firma ------------------------------ . Miały miejsce 

częste wymiany urządzeń, których zasadność Dyrektor kwestionował. Tego dotyczyła uwaga 

Głównej Księgowej. 

 

          Wobec braku dalszych pytań Pan Przewodniczący Piotr Jahn przystąpił do odczytania 

projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.  

W głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, spośród których 14 Radnych opowiedziało się za 

podjęciem uchwały, natomiast 2 Radnych wstrzymało się od głosu. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia 

skargi z dnia 07 maja 2012r. na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 

Kędzierzynie – Koźlu została podjęta przy 2 głosach wstrzymujących. Przedmiotowa uchwała 

wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.  

 

h) 

         Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/182/2012 

Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2012r. przedstawiła Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Czeczot. Przypomniała, że Uchwała nr 

XXIII/182/2012 dotyczyła zmiany uchwały w sprawie przyjęcia trybu powołania członków 

oraz organizacji trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Tę 

uchwałę Rada Powiatu podjęła, ponieważ w grudniu 2011r. podejmując uchwałę w sprawie 

przyjęcia trybu powołania członków oraz organizacji trybu działania Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego postąpiono niezgodnie z obowiązującym prawem. Na tę 

kwestię zwrócił uwagę Przewodniczący Rady Powiatu. Sprawa wynikła w trakcie obrad sesji 

Rady, kiedy padł wniosek o zwiększenie ilości członków Powiatowej Rady Pożytku 

Publicznego o członków Rady Powiatu. Ta sytuacja zachwiała równowagę członków 

niniejszej Rady dając przewagę członkom reprezentującym samorząd, których było więcej niż 

reprezentantów organizacji pozarządowych. Projekt z przedmiotową zmianą nie był 

konsultowany. Niniejszy zapis umknął uwadze nadzoru Wojewody, ale podczas wyłaniania 

członków do tej Rady zwrócił uwagę na niego Przewodniczący Rady Powiatu i w efekcie 

podjęto uchwałę zmieniającą ten stan, w której wprowadzono zapis mówiący o tym, że 

uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. W tym samym czasie Rada Miasta podejmowała uchwałę w sprawie powołania 

Rady Pożytku Publicznego, którą również ogłaszała w Dzienniku Urzędowym i Pan 

Wojewoda nie miał zastrzeżeń do tego faktu. Uchwała Rady Miasta została ogłoszona 20 

czerwca br. Pani Dyrektor dokonując analizy tego typu uchwał sprawdziła, iż niektóre były 

ogłaszane, a niektóre nie. Uchwała Rady Powiatu zawierała zapis o ogłoszeniu w dzienniku, 

co zostało zakwestionowane przez Nadzór Wojewody. Wojewoda zwrócił się z pismem o 

wyjaśnienie czy zostanie podjęta inicjatywa uchwałodawcza zmierzająca do uchylenia tej 

uchwały, gdyż uznał, że jest to inicjatywa o charakterze wewnętrznym i uchwała powinna 

wejść w życie z dniem podjęcia.  

W wyniku powyższego przygotowano uchwałę uchylającą poprzednią uchwałę oraz nową 

uchwałę zawierającą już poprawny zapis na temat wejścia w życie z dniem podjęcia. Ta 

uchwała będzie rozpatrywana w następnym podpunkcie.  

         Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, kiedy Powiatowa Rada Pożytku Publicznego 

zacznie formalnie działać.  

         Pani Dyrektor powiedziała, iż stanie się tak, kiedy zostanie podjęta uchwała w sprawie 

powołania przedmiotowej Rady. Jeśli zostanie ona podjęta w dniu dzisiejszym, to zgłoszeni 

są już reprezentanci Rady Powiatu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych więc nic 

nie stanie na przeszkodzie, aby Zarząd Powiatu mógł powołać tę Radę.  

 

         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/182/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 28 czerwca 2012r.  

W głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 

uchwały.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/195/2012 Rady Powiatu w sprawie uchylenia 

uchwały nr XXIII/182/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 28 czerwca 

2012r. została podjęta jednogłośnie. Niniejsza uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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i) 

         Dyrektor PCPR Elżbieta Czeczot poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania 

Powiatowej Rady Pożytku Publicznego uzasadniła podczas omawiania poprzedniego 

podpunktu. Przypomniała, iż podjęta przez Radę Powiatu w grudniu 2011r. uchwała w 

niniejszej sprawie zawierała błąd w liczbie członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, który należy naprawić.  Dzisiejszy projekt uchwały różni się od poprzedniego 

tym, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a nie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym. Po podjęciu niniejszej uchwały Zarząd może przystąpić niezwłocznie do 

powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

 

Do niniejszego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  

 

         Pan Przewodniczący Rady odczytał, a następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizacji i 

trybu działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. 

W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, którzy jednogłośnie zagłosowali za podjęciem 

uchwały.  

Uchwała Nr XXIV/196/2012 Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Pożytku 

Publicznego została podjęta jednogłośnie. Przedmiotową uchwałę załączono do protokołu.  

 

j) 

Kolejny projekt uchwały – zmieniającej uchwałę w sprawie określenia składu osobowego 

oraz zakresu działania stałych Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego omówiła 

Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak.  

Do składu Komisji Budżetu zgłosiło swój akces 6 Radnych: Olga Pokorska – Młodzińska, 

Jakub Gładysz, Leon Piecuch, Małgorzata Tudaj, Beata Łobodzińska oraz Przewodniczący 

Rady Powiatu Piotr Jahn, w związku z czym zachodzi konieczność podjęcia stosownej 

uchwały.  

 

Do niniejszego projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.  

 

         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie uzasadniony projekt 

uchwały.  

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

uchwały.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/197/2012 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w 

sprawie określenia składu osobowego oraz zakresu działania stałych Komisji Rady Powiatu 

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

 

k)  

         Inicjatywę podjęcia uchwały w sprawie poparcia działań zmierzających do remontu i 

modernizacji wiaduktu kolejowego w ciągu Alei Jana Pawła II i ul. Kozielskiej w 

Kędzierzynie – Koźlu omówiła Wicestarosta Powiatu Gabriela Tomik, która powiedziała, iż 

dostrzegając potrzebę społeczną oraz inicjatywę samorządu gminy Kędzierzyn – Koźle 

Zarząd Powiatu zaproponował poparcie działań dotyczących modernizacji wiaduktu 

zlokalizowanego w centrum miasta pomiędzy ul. Kozielską i Aleją Jana Pawła II. W dniu 

dzisiejszym Rada Powiatu zechciała przygotować projekt uchwały, która jest poparciem idei 
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modernizacji obiektu należącego do PKP mającego decydujące znaczenie pod względem 

funkcjonalnym i estetycznym w mieście.  

         Przewodniczący Rady Powiatu zaznaczył, że mimo iż jest to uchwała intencyjna to 

Prezydent Miasta będzie w negocjacjach mógł się nią posiłkować.         

         Radna Dorota Tomala zapytała czy podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Powiatu jest 

konieczne. Zaznaczyła, iż akcja poparcia remontu i modernizacji wiaduktu została 

rozpropagowana w mieście i mieszkańcy podpisują się na listach. Takie listy również 

mogłyby być wyłożone w budynku Starostwa. Radna zapytała, jakie umocowanie prawne ma 

przedmiotowa uchwała Rady Powiatu.  

         Wicestarosta Powiatu wyjaśniła, iż solidaryzując się z samorządem lokalnym Zarząd 

chce wzmocnić głos tak, aby powiat był zauważany w ideach, które dotyczą mieszkańców i 

funkcjonalności miasta.  

         Pan Przewodniczący Piotr Jahn zwrócił uwagę, iż w podobny sposób Rada Powiatu 

podjęła intencyjną uchwałę w sprawie pogłębiania Odry, która przesłano do wszystkich 

nadodrzańskich samorządów, a te wyrażały swoje poparcie.  

         Radna Marta Szydłowska dodała, iż uchwała Rady Powiatu nie jest aktem, który zmieni 

decyzję w tej sprawie. Niniejsza uchwała jest wyrażeniem solidarności, podobnie jak to było 

w przypadku uchwały dotyczącej pogłębiania Odry. Radna zaznaczyła, iż wszystkie tego typu 

uchwały będą niczym, jeśli osoby, od których zależy działanie nie wykażą się maksymalną 

determinacją i nie będą jeździły na spotkania z różnymi ministrami i zabiegały o to. 

Zaapelowała o przegłosowanie przedmiotowej uchwały przy jednoczesnym zwróceniu uwagi 

i przekazaniu władzom miasta, że Rada Powiatu oczekuje bardzo energicznych działań i 

informowania społeczeństwa, kto, gdzie i z kim rozmawia w tej sprawie, gdyż tego obecnie 

brakuje.  

 

         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie omówiony projekt 

uchwały.  

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

uchwały.  

Uchwała Nr XXIV/198/2012 Rady Powiatu w sprawie poparcia działań zmierzających do 

remontu i modernizacji wiaduktu kolejowego w ciągu Alei Jana Pawła II i ul. Kozielskiej w 

Kędzierzynie – Koźlu została podjęta jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała - w załączeniu do 

protokołu.  

 

l) 

         Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 czerwca 

2012r. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – 

Koźlu odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko. Uzasadnienie 

stanowi załącznik do uchwały.  

 

Do niniejszego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań. 

 

         Przewodniczący Rady Piotr Jahn odczytał i poddał pod głosowanie w/w projekt 

uchwały.         

W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych, spośród których 14 Radnych zagłosowało za 

przyjęciem uchwały, przeciwna była 1 Radna i 1 Radna wstrzymała się od głosu.  

Uchwała Nr XXIV/199/2012 Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 czerwca 

2012r. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – 

Koźlu została podjęta zwykłą większością głosów. Niniejszą uchwałę załączono do protokołu.  
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m) 

         Konieczność podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego do realizacji projektu pn. "Naukowy SzOK" w ramach 1/POKL/9.1.2/2012, 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

uzasadniła Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renata 

Scheit. W związku z uzyskaniem akceptacji dofinansowania, które potwierdza Zarządzenie 

Marszałka Województwa Opolskiego Nr 120/2012 z dnia 18.07.2012r. projektu, który będzie 

realizowany przez Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu pod nazwą 

"Naukowy SzOK" Pani Kierownik poprosiła o podjęcie niniejszej uchwały i umożliwienie jej 

realizacji w okresie od 01 września 2012r. do 30.06.2015r. Uczestnikami tego projektu będą 

uczniowie ZSŻŚ. W ramach projektu możliwe będzie wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły 

oraz organizacja dodatkowych zajęć mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych 

poprzez przygotowanie uczniów do samodzielnego poruszania się po rynku pracy i edukacji. 

Przedmiotowy projekt pozwoli na prowadzenie zajęć wyrównywujących dysproporcje 

edukacyjne, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów, zajęć przygotowujących do matury i egzaminu zawodowego. Poza tym 

możliwe będzie realizowanie doradztwa zawodowego, dodatkowej opieki pedagogicznej oraz 

wprowadzenie platformy edukacyjnej. Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia i 

poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły i podniesie atrakcyjność zajęć. Ważną informacją jest 

to, że projekt ten nie wymaga wnoszenia wkładu własnego powiatu.  

 

Do niniejszego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani pytań.  

 

         Pan Przewodniczący Piotr Jahn odczytał, a następnie poddał pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały.  

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

uchwały.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/200/2012 Rady Powiatu w sprawie przystąpienia 

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do realizacji projektu pn. "Naukowy SzOK" w 

ramach 1/POKL/9.1.2/2012, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w 

jakości usług edukacyjnych została podjęta jednogłośnie. Niniejsza uchwała stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

n) 

         Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renata Scheit 

uzasadniła również kolejny projekt uchwały - w sprawie utworzenia Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 

Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 7. Powiedziała, iż zgodnie z art. 5 ust. 5a ustawy o 

systemie oświaty zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych należy do 

zadań własnych powiatu oraz zgodnie z art.58 ust. 1,2 i 6 w/w przepisów organ zakładający 

szkołę podpisuje akt założycielski i nadaje pierwszy statut. Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Mostowej 7 rozpocznie swoją działalność z dniem 

01 września br., stąd też nadanie statutu jest nieodzownym elementem funkcjonowania tejże 

szkoły. Poza tym dostosowywanie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych do potrzeb 
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środowiska lokalnego jest jednym z głównych kierunków polityki oświatowej Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Docelowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

uwzględnia licea ogólnokształcące dla dorosłych, które umożliwiają uzyskanie wykształcenia 

średniego absolwentom gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej. Zespół Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu w swoich strukturach, poza 

praktyczną nauką zawodu uczniów zasadniczych szkół zawodowych, posiada również ofertę 

kształcenia dla osób dorosłych. Kształcenie w formie zaocznej jest dobrym rozwiązaniem dla 

osób pracujących, pragnących uzupełnić swoje wykształcenie. Poza tym uczniowie 

zasadniczej szkoły zawodowej będą mogli kontynuować naukę w dotychczasowym miejscu, a 

ZSTiO rozszerzy ofertę edukacyjną w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w 

formach szkolnych.  

         Radna Jadwiga Mroczko zapytała czy Rada Powiatu we wcześniejszym czasie nie 

likwidowała tej szkoły.   

         Pani Kierownik odpowiedział, iż niniejsza szkoła nie była likwidowana we 

wcześniejszym czasie.  

 

         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał, a następnie poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 7. 

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

uchwały.  

Uchwałę Nr XXIV/201/2012 Rady Powiatu w sprawie utworzenia Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 

Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 7 podjęto jednogłośnie. W/w uchwała – w załączeniu.  

 

o) 

         Uzasadnienie do uchwały w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu, ul. 

Mostowa 7 przedstawiła Kierownik Renata Scheit. Wyjaśniła, że organ prowadzący szkoły 

może wyłączać je z zespołów lub włączać inne placówki do zespołu.  Przedmiotowa uchwała 

ma zrealizować włączenie nowoutworzonej szkoły do istniejącego Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących. Z uwagi na zmiany systemu kształcenia osób dorosłych, 

o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw - reforma strukturalna szkół ponadgimnazjalnych, a w 

szczególności likwidacja do 2015r. obecnych szkół dla dorosłych i wprowadzenie tylko 

liceów ogólnokształcących dla dorosłych i gimnazjów dla dorosłych – proponuje się 

założenie trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i 

włączenie jej do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu. 

Takie rozwiązanie dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej stwarza możliwość 

kontynuowania nauki w miejscu, a szkoła - ZSTiO rozszerzy ofertę edukacyjną w zakresie 

kształcenia ustawicznego osób dorosłych w formach szkolnych. Podjęcie uchwały jest więc 

zasadne.  

 

Do niniejszego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani pytań.  

 

         Pan Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie uzasadniony projekt 

uchwały.  

W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, którzy jednogłośnie zagłosowali za podjęciem 

uchwały.  
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Uchwała Nr XXIV/202/2012 Rady Powiatu w sprawie włączenia Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 

Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 7 została podjęta jednogłośnie. Niniejszą uchwałę 

załączono do protokołu.  

 

Ad. 9  

Na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęła 1 pisemna interpelacja. 

 

Autorem niniejszej interpelacji był Radny Henryk Chromik, który zwrócił się z wnioskiem o 

wprowadzenie do budżetu na 2013r. zadania budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową 

przy ul. Mickiewicza w Bierawie oraz jego realizację. 

Kopia interpelacji – w załączeniu. 

Na niniejszą interpelację Radny otrzyma pisemną odpowiedź.   

 

Drugą interpelację w formie ustnej złożył także Radny Henryk Chromik i poprosił o 

udzielenie odpowiedzi pisemnej. W swojej interpelacji Radny zwrócił uwagę na kończący się 

okres letni, który był najlepszym czasem na naprawy ubytków w jezdniach na drogach 

powiatowych. Zaznaczył, iż droga powiatowa w gminie Bierawa biegnąca od siedziby firmy 

Rinnen przez miejscowość Grabówka do niestrzeżonego przejazdu kolejowego dotąd nie 

została załatana. W jezdni przy przedsiębiorstwie Rinnen oraz w kierunku Bierawy znajdują 

się liczne głębokie wyrwy powodujące niebezpieczeństwo uszkodzeń samochodów i 

ubiegania się kierowców o odszkodowania z tego tytułu. Radny poprosił, aby ten odcinek 

drogi załatano w pierwszej kolejności.  

 

Ad. 10 

Zapytań, wolnych wniosków ani oświadczeń Radnych nie zgłoszono.  

 

         Przewodniczący Rady Powiatu w imieniu Dyrekcji II LO zaprosił wszystkich obecnych 

na sali na wystawę poświęconą 60 rocznicy powstania sekcji polskiej Radia Wolna Europa, 

która odbędzie się 03 września br. Inicjatorem niniejszej wystawy jest Senat RP, a jej 

patronami Starosta Powiatu i Prezydent Miasta. Otwarcie wystawy nastąpi o godz. 12
00

.  

Pan Przewodniczący przypomniał także, iż w najbliższą niedzielę odbędą się Dożynki 

Powiatowo – Gminne w Poborszowie oraz impreza w Lewadzie w Zakrzowie.  

 

Ad. 11  

         Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady XXIV sesji Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  

 

 

 

Protokołowała: 

Anna Kramarz 

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady Powiatu 

 

                                                                                                    mgr Piotr Jahn 


