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

z dnia 30 października 2012r. 
 
Ad. 1 
         Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jahn otworzył obrady XXVI sesji Rady Powiatu 
serdecznie witając: Starostę Powiatu Artura Widłaka, Wicestarostę Powiatu Gabrielę Tomik, 
Sekretarza 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 lokalnych 
mediów.  
 
Ad. 2  
         Na sali posiedzeń znajdowało się 15 Radnych, więc Pan Przewodniczący stwierdził, iż 
obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarło 4 Radnych).  
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie przesłany Radnym porządek 
obrad sesji, do którego nie wniesiono żadnych zmian.  
W głosowaniu 15 Radnych jednogłośnie opowiedziało się za przyjęciem porządku obrad.  
 
Ad. 3 
         Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z XXV sesji Rady Powiatu z dnia 
25 września 2012r., który był wyłożony do wglądu w Wydziale Ogólno – Organizacyjnym. 
Do treści protokołu nie wniesiono uwag. 
W głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
protokołu.  
Protokół z XXV sesji Rady Powiatu przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 4  
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn złożył informację o swoim udziale w ważnych dla 
powiatu wydarzeniach i uroczystościach oraz o otrzymanych pismach w okresie od dnia  
26 września do 29 października 2012r. przypominając, iż niniejsze informacje przekazał 
Radnym na piśmie. W niniejszym sprawozdaniu Pan Przewodniczący opisał szczegółowo 
każde pismo, które wpłynęło na jego ręce.  
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
Następnie w związku ze zgłoszoną propozycją szkolenia dla Radnych zwrócił się z prośbą o 
deklarowanie swojego udziału w niniejszym szkoleniu na pisemnej liście. Szkolenie odbędzie 
się w jednym z proponowanych na 16 lub 19 listopada terminie. Czas szkolenia przewidziano 
na 5 godzin, dlatego Pan Przewodniczący zaproponował, aby zgłaszać swój udział z 
zaznaczeniem dogodnego terminu. Ponadto do listy dołączył szczegółowy program szkolenia. 
 
         Przewodniczący Piotr Jahn zapoznał Radę z analizą oświadczeń majątkowych Radnych 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego za 2011r., które przesłał do Urzędu Skarbowego. 
Urząd Skarbowy nie stwierdził przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie 
majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, dlatego też nie zwrócił się do 
Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z wnioskiem o dokonanie kontroli. W trakcie analizy 
oświadczeń stwierdzono brak staranności w wypełnianiu formularzy oświadczeń oraz kilka 
nieprawidłowości, o których wszyscy Radni zostali powiadomieni z prośbą, aby w 
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przyszłości przyczynili się do staranniejszego i poprawniejszego wypełniania otrzymanych 
druków oświadczeń.  
Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.  
 
         Pan Przewodniczący przypomniał, iż na poprzedniej sesji Rady Powiatu odczytał pismo, 
które zostało przesłane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie wyrażenia 
przez Radę Powiatu zgody na zwolnienie z opłat za zmiany dokumentów wynikające ze 
zmian nazw ulic. Niniejszą sprawę Pan Przewodniczący przekazał do rozpatrzenia Zarządowi 
Powiatu. Z otrzymanych od Wydziału Komunikacji i Transportu informacji Przewodniczący 
Rady dowiedział się, że szacowana kwota zwolnień i straty dla powiatu z tego tytułu wynosi 
około 124 000 zł. W tej sytuacji z perspektywy powiatu jest to niepotrzebny wydatek, dlatego 
też Pan Przewodniczący zaproponował, aby w pisemnej odpowiedzi do Prezydenta Miasta 
poinformować, że powiat nie jest w stanie zwolnić mieszkańców wymienionych ulic z opłat 
wynikających z konieczności wymiany dokumentów komunikacyjnych w związku ze zmianą 
nazw tych ulic.  
 
Następnie Pan Przewodniczący poinformował, iż do Rady Powiatu wpłynęła skarga Pani        
---------- żony obywatela -------------------------- na działalność Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy Pani Marii Labus.  
Pan Przewodniczący streścił skargę, z której wynika, iż Pan ------ otrzymał z Powiatowego 
Urzędu Pracy dotację na prowadzenie działalności gospodarczej, z której w przekonaniu Pani 
Dyrektor się nie rozliczył. W związku z tym PUP nakazał zwrot dotacji, z czym Pan -------- 
się nie zgadza.  
Skargę załączono do protokołu.   
         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skierowanie niniejszej skargi do Komisji 
Rewizyjnej.  
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, którzy jednogłośnie zagłosowali za przekazaniem 
skargi do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.  
W wyniku głosowania w/w skargę skierowano do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.  
 
         Radna Marta Szydłowska zwróciła uwagę, iż w korespondencji elektronicznej 
przesłanej przez Przewodniczącego Rady Powiatu Radnym były 3 pisma rodzin zastępczych, 
w których podnoszono istotne sprawy braku wzajemnych relacji i informacji pomiędzy 
zainteresowanymi i PCPR. Są to sprawy, które dotykają pracy wymagającej spokoju i 
jednoczesnego poczucia tych osób, iż mogą się wzajemnie porozumieć i mogą liczyć na 
współpracę. Lektura niniejszych pism wprawiła Radną w duże zakłopotanie i niepokój, 
dlaczego tak się dzieje i skąd biorą się takie nieporozumienia oraz dlaczego ludzie, którzy 
prowadzą rodziny zastępcze napotykają na kłopoty, brak odpowiedzi, lub brak wzajemnych 
relacji. W związku z powyższym Radna zapytała Przewodniczącego Rady czy po lekturze 
niniejszych pism podjął jakiekolwiek czynności, bo nie można pism po przeczytaniu odkładać 
ad acta. Ponadto zwróciła uwagę, iż pracownicy PCPR są pracownikami Starosty Powiatu, 
który powinien tymi sprawami się zająć. Pisma te wymagają ustalenia spotkania z udziałem 
Starosty Powiatu, PCPR oraz osób zainteresowanych w celu wyjaśnienia i podjęcia ustaleń. 
Radna zwróciła się z prośbą o przedstawienie szczegółowych informacji, co dzieje się w 
przedmiotowej sprawie. Zaznaczyła, iż Dyrektorem PCPR jest Przewodnicząca Rady Miasta, 
czyli osoba obdarzona zaufaniem społecznym i posiadająca duże poczucie odpowiedzialności 
społecznej oraz dużą wrażliwość na przedmiotowe sprawy.   
         Przewodniczący Rady Powiatu zapewnił, iż zamierza odpowiedzieć na otrzymane 
pisma. Odnośnie pytania o podjęte czynności Pan Przewodniczący przypomniał, iż sprawy 
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pieczy zastępczej były omawiane na kilku posiedzeniach komisji problemowych Rady m.in. 
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu. Dzisiejsza sesja w części 
również będzie dotyczyła tematu związanego z pieczą zastępczą. Ponadto w dniu 15 listopada 
odbędzie się spotkanie Komisji Zdrowia z rodzinami zastępczymi, na którym temat ten będzie 
szczegółowo dyskutowany, a następnie będą czynione dalsze kroki. Na spotkanie Komisji 
Zdrowia z rodzinami zastępczymi Pan Przewodniczący zaprosił wszystkich zainteresowanych 
Radnych.  
         Radna Marta Szydłowska zaznaczyła, iż ze strony Rady Powiatu zostały podjęte pewne 
czynności, natomiast poprosiła także Starostę i Zarząd Powiatu podjęcie o podjęcie działań 
wynikających z obowiązku. 
         Starosta Artur Widłak zapewnił, iż wraz z Zarządem Powiatu podejmie działania. Na 
chwilę obecną skierowano pisma do Dyrektor PCPR w celu ustosunkowania się do w/w 
treści. Prawdopodobnie Zarząd będzie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Zdrowia 15 
listopada br. w celu wspólnego przedyskutowania wszystkich problemów. Wszystkie 
zainteresowane strony powinny wspólnie się spotkać i wyjaśnić stanowisko oraz cele, do 
jakich trzeba dążyć.  
         Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż na dzisiejszą sesję przybędzie Pani 
Joanna Liberadzka – Gruca Przewodnicząca Zarządu Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki 
Zastępczej, która w trakcie punktu obrad poświęconego działalności PCPR za I półrocze 2012 
omówi zasady określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
         Radny Leon Piecuch odniósł się do sprawy zmiany nazw ulic i wiążących się z tym 
kosztów. Przypomniał, iż w latach, kiedy zmieniano nazwę obecnej Alei Jana Pawła II 
pełniąc wówczas mandat Radnego Miasta zaproponował, aby ul. Świerczewskiego nadano 
nazwę Al. Jana Pawła II, przy czym chcąc uniknąć kosztów starą nazwę zdjąć dopiero po 
upływie 5 lat. W takiej sytuacji na wymianę dokumentów mieszkańcy mieli 5 lat czasu. 
Wtedy nie było żadnych kosztów, a sprawa została załatwiona bez uciążliwości dla 
mieszkańców. Radny zaproponował, aby w podobny sposób rozwiązać kwestię obecnej 
zmiany nazw ulic i placów. Takie rozwiązanie Radny zasugerował też Prezydentowi Miasta. 
         Przewodniczący Rady Powiatu przyznał, iż jest to jedna z możliwości rozwiązania 
niniejszego problemu i warto ją przedyskutować. Zwrócił się do Zarządu Powiatu o 
przedyskutowanie niniejszej kwestii i rozpatrzenie możliwości jej załatwienia przy jak 
najmniejszych kosztach.  
         Pan Starosta zaznaczył, iż decyzja w tej sprawie nie należy do Zarządu Powiatu, który 
otrzymał jedynie pismo Pana Prezydenta z pytaniem o możliwości zwolnienia z opłat i 
stwierdzono, iż takiej możliwości nie ma. O tym czy nastąpi zmiana nazw ulic zadecyduje 
Rada Miasta.  
 
Ad. 5 
         Starosta Powiatu Artur Widłak przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w okresie od 26 września 2012r. do 22 października 
2012r. wraz z uzupełnieniem obejmującym okres ostatniego tygodnia, w którym Zarząd odbył 
swoje kolejne posiedzenie br.  
Niniejsze sprawozdanie oraz uzupełnienie stanowią załączniki do protokołu.  
 
Ponadto Pan Starosta złożył informację o kalendarzu spotkań Starosty oraz udziale członków 
Zarządu Powiatu w różnych wydarzeniach, konferencjach i spotkaniach w okresie 27 
września – 22 października br. uzupełnioną o informacje za okres 23– 31 października br. 
Kalendarz wraz z uzupełnieniem stanowią załączniki do protokołu.  
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Następnie Starosta Powiatu zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi przedstawił 
Radzie uwagi z analizy oświadczeń majątkowych za 2011r. złożonych na jego ręce i 
przekazanych Urzędowi Skarbowemu. Analiza oświadczeń – stanowi załącznik do protokołu.  
W związku z koniecznością wyjaśnienia wątpliwości dotyczących prawidłowości danych 
wykazanych w oświadczeniu Urząd Skarbowy w Kędzierzynie – Koźlu zwrócił się do 
dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu o dokonanie kontroli dwóch oświadczeń 
majątkowych.  
Pan Starosta złożył także informację dotyczącą funkcjonowania Powiatowej Rady Pożytku 
Publicznego. Poinformował, iż uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 12 września 2012r. powołano 
Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w składzie: Leon Piecuch, Dorota 
Tomala, Barbara Wołowska, Marek Piasecki, Elżbieta Czeczot, Tomasz Kandziora – 
przedstawiciel Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Ewa 
Czubek – przedstawiciel Kędzierzyńsko – Kozielskiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt i 
Opieki nad Zwierzętami, Jakub Dobner – przedstawiciel Stowarzyszenia Blechhammer 1944, 
Gerard Wilczek – przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych Dobra Rodzina, 
Elżbieta Dziuda – przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Mechnica. Na dzień 
06 listopada o godz. 900 zaplanowano pierwsze spotykanie członków Rady ze Starostą 
Powiatu, na którym zostaną wręczone pisemne powołania. Zadania Rady określone zostały w 
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Osobą, która w bieżącym roku 
zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi i obsługą Rady Pożytku jest 
Dyrektor PCPR Elżbieta Czeczot.  
        
         Radna Dorota Tomala w odniesieniu do informacji na temat Rady Pożytku Publicznego 
przypomniała, iż z wcześnej przekazywanych informacji wynikało, że kandydatem do Rady 
Pożytku Publicznego był Pan Kamil Nowak. Radna zapytała, co stało się, że osoby tej nie 
wybrano do Rady i jakie okoliczności spowodowały, że ponownie mimo wniosku o 
wyłączenie tego zadania z PCPR pojawiło się ono w tej jednostce.  
         Starosta Powiatu wyjaśnił, iż przedmiotowe zadanie nigdy nie zostało zabrane PCPR. 
Zostanie to zmienione w roku 2013, gdyż obecnie współpraca z Radą dopiero się rozpoczyna 
i trzeba ją wdrożyć. Nie jest proste wprowadzenie dodatkowego zadania i obciążenie pracą 
innego wydziału czy jednostki. Odnośnie kandydatury Pana Nowaka Pan Starosta wyjaśnił, iż 
kandydatów do Rady Pożytku było więcej niż miejsc w Radzie. Z 7 kandydatów trzeba było 
zrezygnować m. in. starano się, aby jedno stowarzyszenie reprezentował tylko 1 
przedstawiciel zamiast kilku. Pan Nowak należy do stowarzyszenia Blechhammer 1944, z 
którego był już zgłoszony jeden kandydat więc przyjęto tylko jednego przedstawiciela, gdyż 
przyjmując więcej osób z jednego stowarzyszenia zabranoby możliwość pracy w Radzie 
innemu Stowarzyszeniu. Tematem wyboru członków Rady Pożytku Publicznego zajmował 
się Zarząd Powiatu, który musiał wyeliminować część kandydatów, ponieważ Rada Pożytku 
może liczyć 10 osób, a kandydatów było 17. Starano się doprowadzić do tego, aby jedna 
organizacja lub stowarzyszenie miało 1 przedstawiciela. Pan Starosta zwrócił uwagę, iż Pan 
Kamil Nowak jest przedstawicielem zgłoszonym do Gminnej Rady Pożytku Publicznego. 
Zaznaczył, iż możliwe jest w przyszłości wprowadzenie zmian w składzie Rady Pożytku 
Publicznego.  
         Radna Dorota Tomala stwierdziła, iż na początku pracy tej Rady osoby mające szersze 
spojrzenie na problematykę stowarzyszeń i organizacji byłyby potrzebne w takim gronie. 
Selekcja dokonana przez Zarząd zuboży pracę Rady Pożytku, która zamiast wystartować z 
impetem będzie borykać się z problemami i uczyć na własnych błędach przy osobach, które 
definitywnie nie mają czasu na pracę w niniejszej Radzie.  
         Starosta Artur Widłak stwierdził, iż jeśli ktoś decyduje się i zgłasza do pracy w takiej 
Radzie to oznacza, że ma czas na tę pracę. Jeśli nie, to nie powinien zgłaszać swojej oferty. 
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Jest to nowe zadanie i jeśli praca Rady będzie słaba to nic nie będzie stało na przeszkodzie, 
aby w przyszłości to zweryfikować i dokonać zmian.  
         Radna Dorota Tomala zaproponowała, aby tak, jak deklarował Pan Starosta z 
początkiem roku były prowadzone rozmowy na temat zmiany opiekuna tej Rady oraz 
koncepcji funkcjonowania samej Rady.  
         Pan Starosta zwrócił uwagę, iż rozmowy o zmianach są inicjowane przed pierwszym 
spotkaniem powołanej Rady Pożytku. Niniejsza grupa jeszcze nie zdążyła się spotkać i 
opracować programu działania, a Radni już sugerują zmiany. Starosta Powiatu uważa, iż 
należy dać szansę nowej Radzie Pożytku Publicznego. Jeśli wystąpi taka potrzeba, to na 
niniejszy temat będzie można dyskutować.  
         Radna Marta Szydłowska stwierdziła, że Rada Pożytku Publicznego nie zdążyła się 
jeszcze spotkać, ponieważ nikt nie skoordynował tego spotkania. Poprzednio oceniając pracę 
Rady stwierdzono, że była ona marna. Radna chcąc wyjaśnić wątpliwości prawne zapytała, 
kto podejmuje uchwałę o powołaniu Rady Pożytku i jej składzie: Zarząd czy Rada Powiatu.  
         Starosta Powiatu odpowiedział, iż podjęcie uchwały w sprawie Powołania Rady 
Pożytku Publicznego oraz jej składu leży w kompetencji Zarządu Powiatu.  
         Rada Marta Szydłowska zaznaczyła, iż Rada Powiatu może zgłaszać swoje uwagi w 
tym temacie. Wyraziła przekonanie, iż te kwestię należy przedyskutować.  
 
         Starosta Powiatu poinformował, iż nadal prowadzi rozmowy dotyczące powołania 
piątego członka Zarządu Powiatu. Wyraził nadzieję, iż na następnej sesji będzie mógł 
przedstawić Radzie konkretną kandydaturę. Wynik jednak będzie zależał od decyzji Rady 
Powiatu.  
W kwestii zgłaszanych w dniu 24.10.2012r. przez Komisję Budżetu pytań o ubezpieczenia 
dla szpitali Pan Starosta zapoznał Radę z wyjaśnieniami zawartymi w pisemnej odpowiedzi 
do Komisji Budżetu (Kopia odpowiedzi – w załączeniu).  
 
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka omówiła stan zobowiązań SP ZOZ Kędzierzyn – 
Koźle na dzień 30.09.2012r. (informacja w postaci tabeli – w załączeniu).  
Poinformowała, że SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle na koniec września br. posiadał 
zobowiązania ogółem w wysokości 15 959 631,79 zł., i były one wyższe od zobowiązań 
ogółem na dzień 31.08.2012r. o kwotę 1 249 089,68 zł. Na koniec września zakład posiadał 
zobowiązania wymagalne w wysokości 7 273 709,19 zł. W stosunku do końca sierpnia 
wzrosły one o kwotę 152 924,76 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu 
długoterminowego na koniec września 2012r. wynosiły 7 886 597,72 zł. Są one niższe o 
spłatę raty, czyli 154 639,18 zł. Zakład posiadał na koniec września zobowiązania 
długoterminowe z tytułu leasingu w wysokości 93 886,24 zł.  Były one niższe od zobowiązań 
z sierpnia br., o spłatę raty leasingu w wysokości 1 501,18 zł. Na dzień 30 września br. SP 
ZOZ posiadał udzielone pożyczki przez powiat w łącznej kwocie 1 049 793,00 zł.  Niniejszy 
stan jest mniejszy o kwotę umorzonej pożyczki w wysokości 866 467,00 zł.  
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec września na koncie SP ZOZ 
wynosił 3 853 423,02 zł.  
 
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym w 
dniu 04 października została przeprowadzona przez pracowników Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego kontrola w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Realizację 
zadań oceniono pozytywnie, niemniej jednak Starostwo czeka na ewentualne zalecenia 
pokontrolne.  
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Ad. 6  
         Przewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Stefan Wałach poinformował, iż 
posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 22.10.2012r. Komisja zapoznała się z bardzo 
obszernym sprawozdaniem z działalności oświaty za cały rok. Materiał zawierający 64 strony 
został przesłany drogą elektroniczną każdemu Radnemu Powiatu. Komisja przyjęła niniejsze 
sprawozdanie i będzie ono także przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Po dyskusji nad 
przedmiotowym materiałem Komisja jednogłośnie zawnioskowała do Zarządu Powiatu oraz 
Dyrektora CKPiU, aby w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy 
zorganizowano kursy prowadzone przez CKPiU. W ten sposób możliwe jest finansowe 
wsparcie CKPiU. Ponadto Komisja zawnioskowała, aby Starosta Powiatu wystąpił na 
Konwencie Starostów z pismem do Ministra Edukacji w sprawie przyznawania subwencji dla 
CKPiU i również takie działania powinien podjąć Dyrektor CKPiU w porozumieniu z innymi 
centrami z Opolszczyzny oraz innych terenów. Ta sprawa ciągnie się już bardzo długo, a 
subwencja w dalszym ciągu nie przychodzi na CKPiU. Komisja ma nadzieję, że jeśli monity 
zostaną wysłane z kilku źródeł to nastąpi oczekiwana zmiana. W dalszej części posiedzenia 
Komisja zapoznała się z uchwałą Nr 89/385/2012 Zarządu Powiatu z dnia 03 października br. 
w sprawie przyjęcia do realizacji "Zasad podziału i wydatków środków z budżetu Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego na współorganizację przedsięwzięć z dziedziny promocji 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego". Po dyskusji Komisja zwróciła się do Zarządu o 
przedłużenie terminu składania wniosków do 03 listopada br., z uwagi na to, że opracowano 
specjalne druki, na których powinny być zgłaszane wnioski. Ponadto Komisja wnioskowała, 
aby Zarząd przyjął 3 zgłoszone przez Komisję poprawki do niniejszej uchwały. Pan 
Przewodniczący przytoczył treść zgłoszonych poprawek (Wnioski z posiedzenia z 
wyszczególnieniem zgłoszonych poprawek do uchwały Zarządu Powiatu – w załączeniu). 
Następnie Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie. Członkowie 
Komisji także zwrócili się do Starosty Powiatu z pytaniem, na jakim etapie znajduje się 
tworzenie Rady Pożytku Publicznego oraz czy została wyznaczona osoba, która będzie 
zajmowała się tymi sprawami. Niniejszy temat częściowo był już omawiany podczas 
sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu. Komisja na prośbę Kierownika Wydziału Zdrowia i 
Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała wniosek o wyrażenie zgody na przeznaczenie 
kwoty 240 zł. z promocji na zakup odznaczeń dla 4 lekarzy za zasługi na rzecz Związków 
Kombatanckich w Powiecie. Komisja podjęła także dyskusję na temat możliwości 
zorganizowania imprezy powiatowej, której na chwilę obecną nie ma. Do Dożynek 
Powiatowo-Gminnych Powiat jedynie się dołącza, ale samodzielnej imprezy nie organizuje. 
W trakcie dyskusji zrodził się pomysł, aby przy pomocy szkół powiatowych 
ponadgimnazjalnych i działających w nich orkiestr lub marżoretek zorganizować dwudniową 
imprezę. Mówiono także o tym, aby napisać projekt unijny na tego typu imprezę. W taki 
sposób promowanoby nie tylko szkołę, ale także powiat. Wstępnie rozmawiano już z kilkoma 
dyrektorami szkół na ten temat. Wiceprzewodnicząca Komisji podczas ślubowania podjęła 
rozmowy z Dyrektorem ZŚŻŚ.  
         Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Dorota Tomala zwróciła 
uwagę, iż niniejsze sprawy znajdują się w fazie wstępnej. Trwają rozmowy i przygotowania. 
Do czasu zamknięcia projektu budżetu Radni będą mieli więcej wiedzy o przewidywanych 
kosztach i możliwościach pozyskania środków zewnętrznych. Dyrektorzy szkół są otwarci na 
niniejszy pomysł. Jest to temat rozwojowy i więcej szczegółów będzie można przedstawić na 
następnej sesji. Komisja chciałaby, aby impreza ta miała charakter cykliczny.  
         Starosta Powiatu ustosunkowując się do pewnych kwestii poruszanych w sprawozdaniu 
z pracy Komisji poinformował, iż odnośnie współpracy z PUP w celu organizacji kursów w 
CKPiU podjęto niezwłocznie działania i ustalono, iż w miarę możliwości niniejsze kursy będą 
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organizowane w powiatowej jednostce. W kwestii wystąpienia do Ministra Edukacji 
Narodowej o środki na finansowanie CKPiU Pan Starosta stwierdził, iż dopóki nie zmieni się 
ustawa o systemie oświaty nie ma takiej możliwości, gdyż centra kształcenia praktycznego 
nie prowadzą naboru, a powiat otrzymuje subwencję na ucznia. W ubiegłej kadencji już 
występowano z przedmiotowym wnioskiem, ale otrzymano odpowiedź, że nie ma takiej 
możliwości i CKPiU musi korzystać z subwencji szkół, dla których prowadzi szkolenia 
zawodowe. Pan Starosta zapewnił, iż może poruszyć niniejszy temat na najbliższym 
Konwencie Starostów, ale sprawa ta wymaga zmiany przepisów ustawy, których w 
najbliższym czasie nie należy się spodziewać.  
Odnośnie zgłoszonych przez Komisję poprawek do uchwały Zarządu Starosta Powiatu 
poinformował, iż Zarząd spotka się w dniu jutrzejszym i zajmie się tymi propozycjami. 
Wnioski Komisji są cennym materiałem, na bazie którego będzie można pracować. Zarząd 
chciałby, aby to Komisja Edukacji i Promocji Powiatu miała decydujący wpływ na podział 
środków budżetowych przeznaczonych na promocję powiatu. W kwestii propozycji 
organizacji imprezy sztandarowej powiatu Pan Starosta wyraził przypuszczenie, iż warto 
byłoby zamiast dofinansowywania kilkudziesięciu drobnych imprez zorganizować kilka 
imprez, w tym jedną dużą, w którą zaangażuje się powiat oraz konkretna organizacja. Być 
może warto też powrócić do organizacji Pływadeł, które można połączyć z występem 
marżoretek i cyklem innych elementów np. konkursów, koncertów itd.  
         Przewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu podkreślił, i ż Komisja zdaje 
sobie sprawę, że kwestia finansowania CKPiU jest trudna, ale uważa, iż należy czynić zabiegi 
o to.  
 
         Informację o pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej w zastępstwie 
Przewodniczącego Komisji złożył Radny Stefan Wałach. Poinformował, że Komisja 
obradowała w dniu 18 października br. Posiedzenie podzielono na dwie części. Część I obrad 
odbyła się w siedzibie Starostwa. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie z działalności PCPR za I półrocze 2012r. Ponadto pozytywnie zaopiniowano 
projekt uchwały dotyczącej zmiany podziału środków z PFRON na rehabilitację zawodową i 
społeczną osób niepełnosprawnych oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015. Poza tym Komisja dyskutowała 
na temat ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w powiecie na 
2013r. Projekt uchwały w niniejszej sprawie zaopiniowano pozytywnie. W obradach I części 
Komisji uczestniczyli przedstawiciele rodzin zastępczych funkcjonujących w powiecie. 
Przewodniczący Komisji podjął działania dotyczące zwołania specjalnego posiedzenia 
poświęconego tematyce pieczy zastępczej w dniu 15 listopada br. Na przedmiotowe 
posiedzenie zostaną zaproszone rodziny zastępcze. W II części Komisja spotkała się z 
Komisją Infrastruktury i Bezpieczeństwa na przygotowanym do otwarcia nowym oddziale 
ortopedii w szpitalu w Koźlu. Informację o tym przedstawi Przewodnicząca Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa. 
 
         Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Małgorzata Tudaj 
potwierdziła, iż Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 18.10.2012r. wspólnie z Komisją 
Zdrowia i Opieki Społecznej w Szpitalu Zespolonym w Koźlu, gdzie wizytowano 
przygotowany do oddania nowy oddział urazowo- ortopedyczny. Przekonano się, iż obiekt 
jest piękny i nowoczesny. Od najbliższego poniedziałku będą do niego kierowani pierwsi 
pacjenci. W związku z dalszymi planami rozbudowy szpitala obie Komisje podjęły 3 bardzo 
istotne wnioski. Pani Przewodnicząca odczytała niniejsze wnioski, z których jeden dotyczył 
przygotowania informacji o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych na projekty 
dla szpitala, drugi odnosił się do zabezpieczenia środków w kwocie 1 000 000 zł. na budowę 
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lądowiska dla helikopterów, a trzeci zobowiązywał Zarząd Powiatu do przedstawienia do dnia 
05 listopada harmonogramu prac i finansowania dalszych inwestycji rozbudowy szpitala. 
(Wyciąg z protokołu zawierający wnioski podjęte wspólnie oraz wnioski z kolejnej części 
posiedzenia, podczas której Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa obradowała 
samodzielnie – w załączeniu do protokołu z sesji).  
W II części posiedzenia Komisja Infrastruktury obradowała samodzielnie. Na posiedzenie 
przybył Dyrektor RZGW z Wrocławia Jan Pyś i przedstawiciel RZGW oddziału w 
Kędzierzynie – Koźlu Mariusz Przybylski. Komisja chciała usłyszeć opinie gości odnośnie 
działań dotyczących Odry. Chciano także ustosunkować się do pisma przygotowanego jako 
odpowiedź do Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia. W trakcie dyskusji Komisja uznała, iż 
przygotowany projekt odpowiedzi jest prowokacyjny i Radni nie powinni wysyłać w takiej 
formie pism, zwłaszcza do Ministerstwa. Ustalono, że nie należy przeredagowywać 
przygotowanego pisma tylko we współpracy z uczestniczącymi na posiedzeniu 
przedstawicielami RZGW napisać nowe. Zwracano uwagę, iż wiele samorządów i organizacji 
upomina się o rzekę Odrę. Niniejsze tematy powtarzają się i nie ma konkretnych rozwiązań, a 
prawdopodobną przyczyną takiego stanu jest podział kompetencji z zakresu gospodarki 
wodnej na kilka ministerstw. Komisja ustaliła, iż pismo, które zostanie przygotowane do 
Ministerstwa nie powinno być przyjmowane uchwałą Rady Powiatu tylko wysłane zwykłym 
trybem administracyjnym do ministra i samorządów nadodrzańskich. W kolejnym punkcie 
obrad Radna Olga Pokorska – Młodzińska ustosunkowała się do przekazanej przez Wydział 
Ochrony Środowiska odpowiedzi z dnia 21 września br. Wyraziła ubolewanie, że Starosta 
Powiatu wiedząc, iż monitorowanie zanieczyszczenia powietrza benzenem jest bardzo 
ważnym dla Radnych tematem nie przekazał Radzie informacji o spotkaniu z Wojewódzkim 
Inspektorem Ochrony Środowiska, w czasie którego wyznaczano punkty pomiarowe. W 
związku z tym Komisja podjęła wniosek o zawiadamianie członków Komisji o kolejnych 
spotkaniach Starosty z przedstawicielami WIOŚ. Ponadto Komisja zaapelowała o to, by w 
miarę możliwości aneksować zawartą umowę w sprawie punktów pomiarowych poprzez 
dodanie punktu na osiedlu Pogorzelec. Następnie Komisja zapoznała się z przekazanymi jej 
pismami z różnych gmin i od różnych osób w sprawach związanych z infrastrukturą drogową. 
Jedno z pism dotyczyło wymalowania przejścia na skrzyżowaniu ul. Harcerskiej i ul 
Gagarina. Dyrektor Kryś odpowiedział, iż sprawa ta zostanie skierowana do Komisji 
Bezpieczeństwa. Do pozostałych tematów dotyczących dróg i chodników Komisja 
postanowiła powróci na posiedzeniu, które zostanie zorganizowane na początku listopada. Na 
zakończenie posiedzenia Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu porozumienia z Gminą Reńska Wieś 
dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w gminie.  
 
         Przewodnicząca Komisji Budżetu Jadwiga poinformowała, iż Komisja w okresie 
międzysesyjnym spotkała się w dniu 24.10.2012r. Głównym tematem posiedzenia była 
sytuacja finansowa oświaty za okres 9 miesięcy oraz potrzeby na kolejne miesiące br. 
Informacje dotyczące niniejszego tematu przedstawiła Inspektor Wydziału Oświaty Alicja 
Pałosz. Komisja otrzymała bardzo rzetelnie przygotowane materiały zawierające wszystkie 
dane. W trakcie posiedzenia członkowie Komisji otrzymali informację, iż brak w oświacie do 
końca br. to kwota około 1 400 000 zł. Należy jednak pamiętać, że powiat czeka na 
subwencję oświatową wynikającą ze wzrostu składki emerytalnej o 2 %. Z tego tytułu powiat 
powinien otrzymać około 400 000 zł. W uchwale przygotowanej na dzisiejszą sesję wykazano 
pokrycie brakujących środków na kwotę około 1 000 000 zł. W kolejnej części posiedzenia 
Komisja zapoznała się z proponowanymi zmianami w budżecie. W znacznej części wiążą się 
one z uzupełnieniem braków w oświacie. Zmiany obejmują także zwiększenie limitu w 
ramach możliwości udzielania pożyczek przez Zarząd. Jest to związane z przyznaniem 
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kolejnej transzy pożyczki na zapłatę ubezpieczenia OC przez SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle. 
Starosta Powiatu przedstawił Radzie informację w niniejszej sprawie. Pani Przewodnicząca 
dodała, iż ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej dla SP ZOZ Kędzierzyn – 
Koźle za okres 1 roku wynosi 800 000 zł., podczas gdy dotąd szpital płacił 74 000 zł. 
Członkowie Komisji zawracali uwagę, iż środki te mogłyby być przeznaczone na inwestycje 
w jednostce. Stąd Komisja otrzymała podpowiedź na pytanie czy wszystkie szpitale niniejsze 
ubezpieczenie opłacają. Z informacji Pana Starosty wynika, że wszystkie szpitale płacą, ale 
prawdopodobnie temat ten będzie jeszcze przez Komisję analizowany. Przedstawione 
Komisji zmiany budżetu zaopiniowano pozytywnie. W posiedzeniu Komisji uczestniczyły 
rodziny zastępcze oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Czeczot. 
Komisja zajmowała się sprawą pieczy zastępczej w wyniku faktu, iż Rada Powiatu podjęła 
wniosek zobowiązujący Zarząd Powiatu do zwiększenia wynagrodzenia Pani ------ 
prowadzącej rodzinę zastępczą do kwoty 4 000 zł. Członkowie Komisji otrzymali bardzo 
dużo pism, w których zwracano uwagę, iż takie działanie jest czynione w stosunku do 1 
osoby, a powinno dotyczyć także pozostałych osób pełniących pieczę zastępczą. Państwo       
------- wycofali swoje pismo, w związku z czym Komisja jedynie wysłuchała 
przedstawionych informacji. Jeśli będzie zainteresowanie większości Radnych to istnieje 
możliwość uczestniczenia w posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z rodzinami 
zastępczymi w dniu 15 listopada br. Należy pamiętać, że zadania z zakresu pieczy zastępczej 
są w całości finansowane ze środków budżetowych powiatu, dlatego dobrze byłoby, aby 
większość Radnych wzięła udział w niniejszym posiedzeniu. (Wnioski z posiedzenia Komisji 
Budżetu – w załączeniu).  
 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko poinformował, iż posiedzenie 
Komisji odbyło się w dniu 15.10.2012r. Komisja w trakcie posiedzenia dokonała kontroli 
realizacji zadań oraz finansów w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego za okres 
III kwartałów 2012r. Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem sprawozdania 
przedstawionego przez Dyrektora jednostki. Ponadto Komisja dokonała kontroli w Bursie 
Szkolnej za okres III kwartałów 2012r. Podobnie jak w poprzednim przypadku Komisja 
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Dyrektora Bursy. (Wnioski Komisji – w załączeniu).  
 
Ad. 7  
         Pan Przewodniczący powitał przybyłych na dzisiejsze obrady Dyrektorów placówek 
oświatowych podległych Powiatowi.  
 
         Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renata Scheit za 
pomocą prezentacji multimedialnej przedstawiła Radzie informację o funkcjonowaniu 
oświaty ponadgimnazjalnej w Powiecie w roku szkolnym 2011/2012. Informację rozpoczęła 
od przytoczenia podstawowych decyzji prawnych i strategicznych. Następnie omówiła 
sytuację demograficzną oraz sieć szkół i placówek oświatowych, a także stan kadry 
nauczycielskiej i administracyjno – obsługowej. Kolejno złożyła informacje na temat 
kształcenia i wychowania, finansowania oświaty oraz osiągnięć uczniów. Na zakończenie 
powiedziała o środkach pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych na funkcjonowanie oświaty.  
Obszerny materiał omówiony przez Panią Kierownik stanowi załącznik do protokołu.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez 
Kierownika Wydziału Oświaty rozpoczął dyskusję przypominając o tym, iż Rada Powiatu w 
sierpniu br. podjęła uchwałę o utworzeniu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 
Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Zwrócił się do Dyrektora ZSTiO z 
pytaniem jak przedstawia się nabór do niniejszej szkoły.  
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         Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Maria Staliś 
poinformowała, iż szkoła znajduje się na etapie przygotowania do semestru zimowego. 
Dyrekcja planuje w listopadzie rozpocząć akcję informacyjną związaną z naborem. Z 
formalno – prawnego punktu widzenia zbyt późno było już, aby rozpocząć semestr jesienią. 
Określono grupy docelowe, do których szkoła chce trafić z kampanią informacyjną.  
         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel skierowała do dyrektorów 
wszystkich jednostek oświatowych serdeczne podziękowania za wykonaną dodatkową pracę 
na rzecz zdobywania dodatkowych pieniędzy dla oświaty. Komisja Budżetu otrzymała 
informację, że dochody, które szkoły wypracowują na rzecz budżetu powiatu wynoszą 
znacznie ponad 1 000 000 zł. Z tego tytułu szkołom należy ogromnie podziękować, gdyż 
oprócz wypracowywanych dochodów realizują także projekty, na które pozyskiwane są 
środki zewnętrzne. Dzięki temu placówki wzbogacają posiadane środki dydaktyczne. 
         Radny Leon Piecuch w związku z przedstawianymi w telewizji informacjami o rosnącej 
agresji wśród dzieci i młodzieży np. wymuszaniu pieniędzy i bójkach zapytał czy niniejsze 
zjawisko jest także częste i groźne w szkołach podległych powiatowi.  
         Kierownik Wydziału Oświaty odpowiedziała, iż szczegółowa informacja na ten temat 
była przekazywana w kwietniu br. na posiedzeniu Komisji Edukacji poświęconemu 
działaniom wychowawczym i profilaktycznym prowadzonym w szkołach w powiecie. Na 
przedmiotowym posiedzeniu pedagodzy szkolni szczegółowo omówili sytuację w każdej ze 
szkół. Przedstawiano szereg działań podejmowanych indywidualnie w każdej placówce w 
zależności od potrzeb. O większych ekscesach lub drastycznych sytuacjach Wydział Oświaty 
nie otrzymał wiadomości. W przedstawionych dziś informacjach w części dotyczącej zdrowia 
i opieki zawarto informację, iż w szkołach nie ma drastycznych sytuacji zagrażających życiu i 
zdrowiu uczniów.  
         Radna Marta Szydłowska podkreśliła, iż materiał przedstawiony Radzie jest 
wszechstronny, bardzo obszerny i dobrze opracowany. Odnosząc się do przedstawionych 
informacji Radna zaznaczyła, iż szkoły są niedoinwestowane i brakuje im środków 
finansowych. Podkreśliła, iż chciałaby kończąc obecną kadencję Rady, aby wszyscy 
rozstawali się zostawiając oświatę "na plusie", lub na bilansie zerowym, bez kłopotów. 
Następnie Radna poinformowała, iż w czerwcu br. zwróciła się do Dyrektorów z prośbą o 
współpracę w związku z przygotowaniem happeningu "Podaj Łapę" na rzecz zwierząt 
bezdomnych, które są źle traktowane. Zorganizowano wspaniałą imprezę, podczas której 
szkoły, a zwłaszcza dyrektorzy pokazali ogromną ilość pomysłów i życzliwości. Okazało się, 
iż są oni ludźmi z ogromną charyzmą, wielką życzliwością i wieloma bardzo dobrymi 
pomysłami, o czym Radna po raz pierwszy przekonała się bezpośrednio. Za współpracę 
serdecznie podziękowała wszystkim Dyrektorom. Jako inspektor ds. ochrony zwierząt 
Ogólnopolskiego Towarzystwa Animals złożyła serdeczne podziękowanie Zespołowi Szkół 
Żeglugi Śródlądowej, który w ubiegłym tygodniu przekazał ponad 200 kg karmy dla zwierząt 
bezdomnych. Pozostałe szkoły Radna zaprosiła do współpracy w niniejszej sprawie. Wyraziła 
przekonanie, że szkołami powiatowymi kierują wyjątkowi ludzie, czego dowodem jest fakt, 
że kiedy rozmawiano o sprawach organizacyjnych i wydawało się, że niniejsza impreza się 
nie uda okazało się, iż jej wynik jest bardzo pozytywny.  
         Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Ryszard Więcek w odniesieniu do pytania 
dotyczącego bezpieczeństwa w szkołach i agresji młodych ludzi podkreślił, i ż placówki nie 
notują wzrostu agresywnych zachowań, wymuszeń i rozbojów wśród młodzieży. Niemniej 
jednak Pan Dyrektor zaznaczył, iż katalog zachowań przestępczych należy uściślić. Nie 
można mówić jedynie o zachowaniach zawierających przemoc słowną i fizyczną. Aktualnie 
wśród młodzieży w kraju i poza nim pojawił się nowy rodzaj przemocy tzw. cybermobbing 
lub e-przemoc polegający na zastraszaniu, poniżaniu i obmawianiu przy pomocy sieci 
internetowej lub sms-ów. Jest to nowa jakość, z którą muszą zmierzyć się wychowawcy. W 
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Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim nie notuje się szczególnych ekscesów pod tym 
względem, niemniej jednak trzeba uzmysłowić sobie, że katalog zachowań niewłaściwych i 
patologicznych jest szerszy.  
         Przewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Stefan Wałach podkreślił, i ż w 
oświacie zawsze brakowało środków finansowych i będzie to problem, z którym powiat 
jeszcze długo będzie musiał się borykać. Trzeba jednak zwrócić uwagę na wyniki, jakie 
uzyskały szkoły w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim. Na tej podstawie można 
stwierdzić, iż szkoły podległe powiatowi znajdują się w czołówce krajowej. Dyrektorzy szkół 
w trudnych warunkach (finansowych) potrafią tak pracować ze swoimi zespołami 
nauczycielskimi, żeby osiągać bardzo imponujące wyniki. Komisja po zapoznaniu się z 
wynikami tegorocznych matur i egzaminów zawodowych zareagowała euforią, gdyż okazało 
się, że powiat pod tym względem znajduje się w czołówce krajowej.  
Ponadto Pan Przewodniczący podkreślił, że szkoły pozyskują środki finansowe, ale nie jest to 
wszystko. Trzeba zwrócić uwagę ile zajęć kulturalnych i zespołów funkcjonuje w tych 
placówkach. Najczęściej są to zajęcia, za które nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia tylko 
prowadzi je, bo lubi to robić. Takich nauczycieli w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim 
jest sporo.  
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Dyrektorów szkół o to, by wszystkim nauczycielom 
przekazali gorące podziękowania za te wszystkie działania.  
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn kończąc pkt 7 porządku obrad złożył wszystkim 
dyrektorom serdeczne podziękowania. Podkreślił, i ż Radni cieszą się z faktu, że szkoły 
posiadają wspaniałą kadrę kierowniczą i nauczycielską, dzięki której placówki te także na 
szczeblach ponadregionalnych osiągają bardzo wysokie wyniki. Pan Przewodniczący wyraził 
przekonanie, iż obecny poziom przy ciągłej reformie oświaty zostanie zachowany lub jeszcze 
bardziej wzrośnie. Takie życzenie skierował do dyrektorów i Rady. Poprosił o przekazanie 
gronom pedagogicznym serdecznych podziękowań i wyrazów uznania dla ich pracy.  
 
         Dyrektor Ryszard Więcek w imieniu wszystkich dyrektorów podziękował za serdeczne i 
bardzo pozytywne słowa. Na zakończenie zacytował fragment artykułu z czasopisma z 1914r. 
obrazujący sytuację ówczesnej oświaty, którą żartobliwie przyrównuje się do obecnej.  
 
Ad. 8     
         Przewodniczący Rady Powiatu powitał przybyłą na obrady Przewodniczącą Zarządu 
Koalicji na rzecz Rozwoju Rodzinnej Opieki Zastępczej Panią Joannę Liberadzką – Grucę, 
która po wstąpieniu Dyrektora PCPR przekaże Radzie kilka informacji na temat ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
 
         Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Czeczot złożyła 
sprawozdanie z działalności jednostki za I półrocze 2012r.  
Obszerne sprawozdanie w formie pisemnej załączono do protokołu.  
Podkreśliła, iż działalność PCPR w I półroczu 2012r. przede wszystkim opierała się na 
wdrażaniu w życie nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która 
weszła w życie z dniem 01 stycznia 2012r. oraz na działaniach związanych z wdrażaniem 
pilotażowego programu PFRON "Aktywny samorząd" kierowanego do osób 
niepełnosprawnych. Są to dwie zupełnie nowe rzeczy, które w 2012r. zdominowały pracę 
PCPR. Szczególną uwagę w swoim wystąpieniu Pani Dyrektor poświęciła zadaniom 
związanym z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
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         Radna Dorota Tomala zwróciła uwagę, iż przedstawione sprawozdanie jest bardzo 
obszerne i poparte konkretnymi cyframi. Takich danych brakowało w podsumowaniu 
działalności jednostki za rok 2011. Zaznaczyła, iż sprawozdanie powinno zawierać 
informację o odnoszonych sukcesach. O prowadzonych kursach i wydatkowanych na nie 
kwotach Radni wiedzą, ale ważne jest ilu beneficjentów jest w stanie wykorzystać zdobytą na 
niniejszych szkoleniach wiedzę. Wiadomo, że PCPR organizuje szkolenia dla pełnoletnich 
wychowanków Domu Dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych, ale po szkoleniach 
osoby te pozostają bez pracy i możliwości wykorzystania pozyskanej wiedzy. 
Niejednokrotnie większość z wychowanków mogłaby usamodzielnić się, ale nie znajduje 
pracy na rynku, nie otrzymuje mieszkań z uwagi na to, że nie jest w stanie ich utrzymać. 
Pełnoletni wychowankowie zostają pozostawieni sami sobie. Po osiągnięciu pełnoletniości 
otrzymują wyprawkę i sprawa zostaje zakończona i ujęta w sprawozdaniu. Na str. 11 
sprawozdania zawarto informację o zapewnianiu osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 
opieki oraz pomocy w uzyskaniu mieszkania. Według posiadanych przez Radną informacji 
PCPR nikomu nie udało się załatwić mieszkania. Ofiary przemocy maksymalnie przez 3 
miesiące mieszkają w istniejącym hostelu. Należy zastanowić się gdzie wracają po upływie 
tego czasu. Sprawozdanie w formie pisemnej przyjmie wszystko, ale bardzo ważne jest 
przedstawienie osiągniętych sukcesów, a tego nie zrobiono. Sprawozdanie zawiera zapisy 
ustawowe, statutowe, które mają się nijak do rzeczywistości. Odnosząc się do sprawy 
współpracy PCPR z Powiatowym Urzędem Pracy Radna zapytała, czemu PCPR po 
wszelkiego typu szkoleniach nie pomaga w PUP poszukać pracy. W sprawozdaniu nie ma 
informacji o tym ile wyszkolonych osób udało się zagospodarować na rynku pracy, a to 
dowodziłoby, że szkolenia przynoszą namacalne skutki. Przy tak szeroko zakrojonej 
działalności PCPR powinien umieć pochwalić się namacalnymi wynikami, których brakuje.  
Odnośnie pracy pracowników socjalnych Radna przypomniała, że pytała czy pracownikami 
socjalnymi i koordynatorami pieczy będą tak jak zwykle pracownicy PCPR, czy też z 
zewnątrz osoby wykształcone i przygotowane oraz posiadające czas. Okazuje się jednak, że 
mimo iż pracownicy PCPR, Dyrektorzy Domu Dziecka lub inne osoby związane z tą 
dziedziną zawodowo są bardzo obciążeni, to jednocześnie pokłada się w nich wielkie 
oczekiwania. Radna podkreśliła, że chciałaby, aby współpraca z PUP polegała na tym, że 
będzie udawało się znaleźć dla osób wyszkolonych miejsca pracy.  
         Dyrektor Elżbieta Czeczot przypomniała, iż po sesji Rady w lutym br., na której 
składała sprawozdanie z działalności PCPR za 2011r. część Radnych nie było 
usatysfakcjonowanych formą niniejszego sprawozdania. Wówczas Pani Dyrektor prosiła o 
zgłaszanie, jakich informacji i danych Radni oczekują. Ponieważ nie zgłoszono uwag nie 
wiedziała, jakiej formy oczekują Radni, a przygotowałaby stosowne informacje.  
W odniesieniu do uwag o tym, iż nie załatwiono żadnego mieszkania osobom, które 
przebywały w ośrodku wsparcia ofiar przemocy Pani Dyrektor zaprzeczyła, iż jest to prawda. 
Wyjaśniła, iż w gminie Cisek były 2 osoby i w gminie Reńska Wieś 1 osoba, które otrzymały 
mieszkania. Należy pamiętać, że nie zawsze te osoby chcą opuszczać swoje mieszkania. 
Przebywają one w ośrodku nie po to, aby od razu uciekać z domu. Zadaniem ośrodka jest ich 
wzmocnienie osobowościowo na tyle, żeby umiały przeciwdziałać przemocy. Ośrodek nie ma 
doprowadzać do natychmiastowego rozpadu rodziny. Ofiary przemocy mają nabyć 
umiejętności, które pozwolą na przerwanie koła przemocy. Te osoby wracają do domów, 
gdyż znajduje się w nich ich dorobek życiowy. Niejednokrotnie niechętnie przebywają w 
ośrodku przez dłuższy okres, ponieważ obawiają się tego, że z domów, na które pracowały 
przez całe życie zostaną wyniesione i wyprzedane różne sprzęty. W przypadkach, w których 
osoby tego chciały to otrzymały mieszkania na terenie gmin (także gminy Kędzierzyn - 
Koźle).  
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Dyrektor PCPR poinformowała, iż na ostatniej sesji Rady Miasta została podjęta uchwała 
zmieniająca uchwałę dotyczącą przydziału mieszkań. Zgodnie z tą uchwałą wychowankowie 
rodzin zastępczych zawodowych otrzymują pierwszeństwo w przyznaniu mieszkań. Niniejsze 
działanie zostało wprowadzone po to, aby rodziny zastępcze zawodowe nie miały 
konieczności dalszego utrzymania dzieci po ukończeniu 18 roku życia w swoim mieszkaniu z 
uwagi na to, że w pewnym momencie zabraknie im miejsca. Dotąd pierwszeństwo w 
otrzymaniu mieszkania w gminie Kędzierzyn – Koźle mieli jedynie wychowankowie Domu 
Dziecka. Obecnie do tego grona dołączyli wychowankowie rodzin zastępczych zawodowych. 
Pani Dyrektor wyraziła nadzieję, iż w przyszłości uwzględnieni zostaną także 
wychowankowie rodzin niespokrewnionych i pozostałych rodzin zastępczych.  
W kwestii uwag dotyczących koordynatorów Pani Dyrektor wyjaśniła, iż pozyskano środki na 
koordynatorów do końca niniejszego roku i w ten sposób tylko do końca roku podpisano 
umowy. Ustawa wskazuje, że organizator pieczy zastępczej zatrudnia koordynatorów. 
Według oceny organizatora są to osoby z bardzo dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi 
znajdującymi się w pieczy zastępczej i doskonałym przygotowaniem merytorycznym. 
         Radna Dorota Tomala zapytała czy koordynator pieczy zastępczej będzie opiekował się 
15 rodzinami zastępczymi. Zaznaczyła, iż powinien on być akceptowany przez rodziny i 
zapytała czy taka ocena została przeprowadzona. Poprosiła także o wyjaśnienie jak bardzo 
skuteczny będzie koordynator, który jednocześnie pełni funkcję Dyrektora Domu Dziecka 
pod względem ilości poświęcanego rodzinom zastępczym czasu.  
         Dyrektor PCPR odpowiedziała, iż zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy 
koordynator może opiekować się 30 rodzinami. W chwili obecnej w Powiecie Kędzierzyńsko 
– Kozielskim są 2 etaty koordynatora, na które zatrudniono 3 osoby. Praca polega na systemie 
zadaniowym, jednak godziny pracy nie będą obejmowały czasu 700-1500, gdyż to stanowiło 
zawsze problem dla pracowników socjalnych, którzy zwykle nie mogli w tym czasie zastać 
dzieci i rodzin z uwagi na zajęcia lekcyjne dzieci i pracę zawodową części opiekunów. 
Koordynatorzy pracują również w soboty, w niedziele i w godzinach popołudniowych. Są to 
3 osoby na 2 etatach, więc są zatrudnione w takiej ilości godzin, która umożliwia pracę poza 
podstawowym ich etatem.  
Pani Dyrektor podkreśliła, iż na dzień dzisiejszy zatrudnianie koordynatorów jest zadaniem 
fakultatywnym, nie ma obowiązku jego wykonania. Istniała możliwość pozyskania 
zewnętrznych środków finansowych, więc decyzją Zarządu Powiatu przeznaczono 30 % na 
wkład własny i dzięki temu możliwe jest wprowadzenie do pieczy zastępczej koordynatorów. 
Żadna z rodzin zastępczych, które zostały objęte pomocą koordynatorów nie odmówiła 
współpracy i nie zgłaszała niechęci oraz oporów. Biorąc pod uwagę, iż według nowej ustawy 
pracownicy socjalni już nie prowadzą kontroli rodzin zastępczych chciano, aby osoby 
zatrudnione przez PCPR z tymi rodzinami współpracowały słuchały ich potrzeb i wspierały 
je. Dyrektor Domu Dziecka posiada długoletnie doświadczenie jako pracownik socjalny i 
pracownik świetlic socjoterapeutycznych oraz ośrodka kuratorskiego, a także jako osoba 
mająca pod opieką dzieci w pieczy instytucjonalnej ma duże doświadczenie w niesieniu 
pomocy osobom, które takimi dziećmi się opiekują.  
         Radna Dorota Tomala zapytała czy na stanowiska koordynatorów przeprowadzono 
konkurs. 
         Dyrektor Czeczot odpowiedziała, iż funkcja koordynatora pieczy zastępczej nie jest 
stanowiskiem urzędniczym, w związku z tym nie było potrzeby ogłaszania konkursu. Na 
niniejsze stanowiska nie ogłaszano naboru. Odnosząc się do uwag Radnej Pani Dyrektor 
zaznaczyła, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się takimi sprawami, jakie 
nakłada ustawa. Jednostka ta nie może wchodzić w kompetencje Powiatowego Urzędu Pracy 
w kwestii rynku pracy, gdyż jest to zadanie PUP. Dane dotyczące swojej działalności także w 
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zakresie zatrudniania osób w tym: niepełnosprawnych i pełnoletnich wychowanków pieczy 
zastępczej Powiatowy Urząd Pracy składa Radzie Powiatu. 
         Radna Dorota Tomala zwróciła uwagę, iż widzi potrzebę zacieśnienia współpracy 
pomiędzy jednostkami, a nie przejmowania obowiązków PUP. Radna nawiązała do kwestii 
składania ofert na prowadzenie kolejnego domu pomocy społecznej na terenie powiatu w 
terminie wyznaczonym na dzień 31 sierpnia br. Poprosiła o przybliżenie Radzie 
przedmiotowej kwestii.  
         Dyrektor PCPR podkreśliła, iż sprawozdanie z działalności za I półrocze dotyczy okresu 
do 30 czerwca br. Wyjaśniając kwestię DPS poinformowała, iż umowa z placówką została 
spisana od dnia 01 października br. Zadanie to zostało przez powiat przejęte bezkosztowo. Do 
konkursu ofert przystąpił Dom Pomocy Społecznej w Jakubowicach, który ma 100% 
mieszkańców przyjętych na nowych zasadach obowiązujących od 2004r. związanych z 
faktem, iż finansowanie kosztów utrzymania mieszkańca znajduje się po stronie mieszkańca i 
gmin, które kierują swoich mieszkańców do DPS. Wszystkie DPS-y finansowane na nowych 
zasadach nie mają problemów finansowych. Problemy finansowe, z jakimi borykają się 
pozostałe 2 DPS-y w powiecie wynikają z faktu, iż w tych domach jest duży procent 
mieszkańców przyjętych na starych zasadach, co powoduje, że placówki te finansowane są z 
dotacji Wojewody.  
         Radna Dorota Tomala zwróciła uwagę, iż zgodnie z ustawą do 2015 roku w Domu 
Dziecka powinno być 14 wychowanków, podczas gdy obecnie jest ich 30 i zapytała, co PCPR 
zamierza zrobić z 16 dzieci. Zdaniem Radnej bardzo mało czasu pozostało do osiągnięcia 
tego standardu, więc tym bardziej należy dążyć do tworzenia rodzinnych domów dziecka. 
         Dyrektor PCPR przypomniała, iż założeniem nowej ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej było przede wszystkim to, by jak najmniej dzieci trafiało do 
pieczy zastępczej. W związku z tym napisano I część ustawy dotyczącą wspierania rodziny i 
nałożono na gminy obowiązki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, którzy powinni 
przyczynić się do tego by jak najmniej dzieci trafiało do pieczy zastępczej. Praca asystentów z 
rodziną miała spowodować, że pobyt dzieci w pieczy zastępczej miał być jak najkrótszy i 
miały one wracać do rodzin biologicznych. Gminy na mocy niniejszej ustawy mają 
partycypować w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. W I roku pobytu dziecka w 
pieczy jest to 10 %, w II roku 30 %, a w III roku (tj. około 2014r.) będzie to już 50 %. Jeśli 
więc do dochodów powiatu dojdzie 50% kosztów, które powiat ponosi na utrzymanie dzieci 
w pieczy zastępczej to środki te będzie można zagospodarować na tworzenie większej ilości 
rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin specjalistycznych, gdyż takich na 
dzień dzisiejszy brakuje. Aktualnie kwota 1 000 zł. przeznaczona na utrzymanie dziecka jest 
kwotą być może nie dużą, ale kiedy po stronie powiatu takich świadczeń jest około 200 to jest 
to 200 000 zł. miesięcznie, a mnożąc je przez 12 miesięcy wychodzi duża kwota. Jeżeli 50 % 
tej kwoty powiat otrzyma z gmin to środki te będzie można zagospodarować na tworzenie 
zawodowych rodzin zastępczych. Polityka powiatu zmierza do tego, aby tworzyć jak 
najwięcej zawodowych rodzin zastępczych do 3 dzieci, gdyż jest to model najbardziej 
zbliżony do rodziny biologicznej. Jest to również najbardziej korzystne z finansowego punktu 
widzenia.  
         Radna Małgorzata Tudaj zapytała czy na terenie powiatu jest 4 czy 6 rodzin zastępczych 
zawodowych.  
         Dyrektor Elżbieta Czeczot poinformowała, iż do 30 czerwca, czyli okresu ujętego w 
sprawozdaniu istniały 4 rodziny, natomiast na dzień dzisiejszy funkcjonuje 8 takich rodzin.  
         Radna Małgorzata Tudaj zwracając uwagę, iż zgodnie z ustawą do 4 dzieci pieczę 
sprawują pogotowia opiekuńcze poprosiła o informację ile pogotowi funkcjonuje w naszym 
powiecie.  



 15 

         Pani Dyrektor poinformowała, iż na terenie powiatu istnieją 3 rodziny zastępcze 
zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.  
         Radna Małgorzata Tudaj przypomniała, iż w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy 
Zastępczej zawarto zapis, że limit rodzin zawodowych określony został na podstawie danych 
zebranych z gmin powiatu o liczbie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Przedstawia 
się on następująco: na rok 2012 – do 21 rodzin zastępczych zawodowych. Radna zwróciła, 
uwagę, iż nie może być aż tyle rodzin zawodowych, gdyż rodziny nie mają wymaganego 
stażu. W ciągu 2 miesięcy (do końca br.) nie uda się pozyskać tylu rodzin. W związku z 
powyższym niniejszy program już się "łamie". 
         Zastępca Dyrektora PCPR Marzena Nikel wyjaśniła, iż opracowując program konieczne 
było przedstawienie możliwych realiów. W Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim w 
obecnym roku do pełnienia funkcji rodziny zawodowej ma prawo 21 rodzin, które ukończyło 
3-letni staż. Przystąpienie do programu jest samodzielnym wyborem tych rodzin. W ramach 
niniejszego limitu w roku bieżącym z tej formy skorzystało 8 rodzin zastępczych. Aktualnie 
szkolenie przechodzą kolejne 3 rodziny. Pozostanie rodziną zawodową jest wyborem rodzin, 
które mają prawo do zgłoszenia wniosku o przekształcenie w rodzinę zawodową, a PCPR 
musi taki wniosek załatwić pozytywnie.  
         Dyrektor Czeczot dodała, iż ustawa nałożyła mnóstwo dodatkowych zadań, które są 
związane przede wszystkim ze środkami finansowymi. Przedmiotowa ustawa została 
oprotestowana przez gminy i powiaty, gdyż nie wskazano jej źródła finansowania. W związku 
z powyższym ministerstwo obiecało (co zostało zapisane w ustawie), iż będzie wspierać przez 
3 lata samorządy w realizacji niniejszej ustawy. Tak się dzieje, o czym dowodzą ogłaszane 
konkursy w marcu, w maju i ostatnio 17 października. W dniu dzisiejszym Wicestarosta 
Powiatu zawiozła do Opola wniosek powiatu, w którym stara się on o zwrot środków 
wydatkowanych na zadania fakultatywne pieczy zastępczej. Wniosek opiewa na kwotę  
138 000 zł. W przedmiotowym programie wkład własny powiatu wynosi tylko 5 %, pozostałe 
95 % pochodzi z ministerstwa. Dotyczy to środków wydatkowanych dotąd oraz tych, które 
zostaną wydatkowane do końca grudnia br. Opracowując program PCPR wiedział, iż zostaną 
ogłoszone konkursy i w nich upatrywano pozyskania dodatkowych środków finansowych na 
ewentualne podpisywanie umów z rodzinami zastępczymi zawodowymi. Przykre jest to, że 
konkurs ogłoszono dopiero w miesiącu październiku i będzie to refundacja środków, które 
powiat musiał posiadać i wydatkować ze swojego budżetu. Podczas opracowywania 
programu nie posiadano wiedzy o terminach, kiedy będą ogłaszane konkursy. Spodziewano 
się, iż nastąpi to wcześniej.  
         Radna Małgorzata Tudaj zwróciła uwagę, iż w sprawozdaniu zawarto informację, iż w 
przypadku stwierdzenia przez pracowników socjalnych faktu niewywiązywania się rodziny 
zastępczej ze swojej funkcji lub ustania ustawowych przesłanek do jej pełnienia kierowano 
wystąpienia do sądu o ustalenie zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub 
zmianę dotychczasowego środowiska. Radna zapytała ile przypadków zabrania dziecka z 
rodziny zastępczej miało miejsce w trakcie I półrocza br.  
         Dyrektor Elżbieta Czeczot wyjaśniła, iż o zabraniu dziecka z rodziny zastępczej 
decyduje sąd. Sąd może zmienić swoje postanowienie zalecając np. inną formę pieczy 
zastępczej. W I półroczu miały miejsce 2 takie sytuacje. Ilość pism kierowanych do sądu w 
najróżniejszych sprawach związanych ze sprawowaniem właściwej opieki była bardzo duża. 
         Radna Małgorzata Tudaj zapytała czy są konkretne uwagi do sprawowanej pieczy 
rodzicielskiej na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
         Zastępczyni Dyrektora PCPR Marzena Nikel potwierdziła, iż są uwagi. Podkreśliła, iż 
mając nadzór nad 160 rodzinami zastępczymi należy mieć świadomość, że rodziny te 
funkcjonują różnie. Kiedy w rodzinie dzieje się coś złego PCPR jest zobligowany 
powiadomić o tym sąd. PCPR może także prosić o nadzór kuratora nad konkretną rodziną, 
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jeśli podejrzewa jakiekolwiek nieprawidłowości. Takie przypadki się zdarzają, ale generalnie 
PCPR ma dobrą opinię o funkcjonowaniu rodzin zastępczych w powiecie. Ewentualnych 
nieprawidłowości jest niewiele.  
         Dyrektor Czeczot odnosząc się do wypowiedzi Radnej Doroty Tomali wyjaśniła, iż 
kwestia zmniejszenia ilości dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych musi być 
spełniona do roku 2021, niemniej jednak PCPR będzie czynić starania, aby ten proces 
przeprowadzić jak najszybciej.   
         Radna Danuta Wróbel zapytała czy wysokość świadczeń w różnych formach pieczy 
zastępczej jest taka sama na 1 dziecko oraz czy występuje różnica pomiędzy świadczeniem na 
dziecko zdrowe i dziecko niepełnosprawne.  
         Dyrektor PCPR poinformowała, iż świadczenia miesięczne przekazywane na koszty 
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej są uzależnione od dochodu dziecka tj. alimentów, 
reny itd. Świadczenie wypłacane przez powiat jest pomniejszane o połowę niniejszych 
dochodów. Na dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 
wypłacany jest dodatek w wysokości 200 zł. Dodatek w kwocie 200 zł. przysługuje także na 
dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w oparciu o przepisy ustawy dotyczącej 
przestępczości nieletnich. Świadczenie na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 
odpowiednio 1 000 zł. lub 668 zł.  
         Radna Dorota Tomala poprosiła o przerwanie dyskusji i umożliwienie wystąpienia 
zaproszonemu na sesję gościowi. Zwróciła uwagę, iż tocząca się dyskusja zostanie 
przeniesiona na posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się 15 
listopada br. z udziałem rodzin zastępczych. Podkreśliła, iż Radni otrzymali wiele pism 
rodzin zastępczych zgłaszających zastrzeżenia co do pracy PCPR.  
 
         Głos zabrała Joanna Liberadzka – Gruca pełniąca funkcję Przewodniczącej Zarządu 
Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Niniejsza organizacja jest związkiem 
stowarzyszeń skupiającym 14 organizacji pozarządowych z terenu Polski. (Ulotka 
informacyjna na temat Koalicji – w załączeniu). Osiem spośród nich zostało założone przez 
opiekunów zastępczych. Pani Przewodnicząca również od 11 lat kieruje fundacją 
"Przyjaciółka" i jest doradcą społecznym Rzecznika Praw Dziecka. Ponadto była bliskim 
współpracownikiem byłej Minister Pracy i Polityki Społecznej Joanny Kluzik – Rostkowskiej 
i towarzyszyła w procesie legislacyjnym ustawy o wspieraniu rodziny i o systemie pieczy 
zastępczej. Uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach Komisji i podkomisji sejmowych oraz 
senackich, które zajmowały się niniejszą ustawą. Pani Liberadzka - Gruca wyraziła 
przekonanie, iż rozumie myśl towarzyszącą ustawodawcy przeistoczoną w zapisy 
legislacyjne. Fakt, że niniejsza ustawa nie jest doskonała wynika z tego, co działo się w 
trakcie prac parlamentarnych, kiedy nanoszone były uwagi poselskie i uwagi czynnika 
społecznego, czyli środowiska rodziców zastępczych, placówek opiekuńczo – 
wychowawczych, przedstawicieli ośrodków adopcyjnych itd. Zdaniem Pani Przewodniczącej 
Koalicji ustawie towarzyszyła myśl, iż należy wspierać rodzinę biologiczną i robić wszystko, 
żeby dzieci w tej rodzinie pozostawały. Dlatego pojawili się asystenci rodziny. Jeśli zachodzi 
konieczność przekazania opieki nad dzieckiem poza rodzinę, wówczas do dyspozycji są 
przede wszystkim rodzinne formy opieki zastępczej. Ustawodawca wyraźnie oczekuje 
profesjonalizacji rodzinnej opieki zastępczej, czyli wzrostu liczby rodzin zawodowych. 
Wskazuje również, że wielodzietne rodziny zastępcze zawodowe, które istniały do końca 
2011r. powinny przekształcić się w rodzinne domy dziecka, gdyż od 01 stycznia br. pojęcie 
wielodzietnych rodzin zastępczych zawodowych nie funkcjonuje. Ustawa mówi o tym, że 
kiedy w rodzinie zastępczej jest wiele dzieci powinna ona pełnić funkcję rodzinnego domu 
dziecka. Ustawodawca podwyższył kwotę świadczenia, jakie rodziny otrzymują na 
utrzymanie dzieci. W przypadku rodzin niespokrewnionych jest to obecnie 1 000 zł., a dla 
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rodzin spokrewnionych z dzieckiem 660 zł. Rodziny otrzymują także 200 zł. dodatku za 
dziecko nieletnie umieszczone w rodzinach zastępczych lub za dziecko niepełnosprawne. 
Niniejsze środki są pomniejszane o ewentualne kwoty, które otrzymują dzieci (o 50 % tych 
środków). Otrzymywane przez rodziny środki finansowe stanowią jeden obszar, natomiast 
istnieją również środki nieposiadające wymiaru finansowego tzw. świadczenia fakultatywne. 
Jest to m.in. dofinansowanie do wypoczynku, partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu 
dla rodzin posiadających więcej niż 3 dzieci pod opieką lub dla rodzinnych domów dziecka. 
Ustawodawca zaplanował także "ścieżkę kariery zawodowej" dla rodziny zastępczej. Istnieją 
rodziny niezawodowe, które są kandydatem na rodzinę zastępczą i posiadają wysokie 
kompetencje, co powoduje, że nie muszą rozpoczynać ścieżki kariery zawodowej od samego 
początku. Są także rodziny niezawodowe, które zdobywają swoje doświadczenie i po 3 latach 
na własny wniosek powinny zostać przekształcone w rodziny zawodowe, jeśli spełniają 
odpowiednie warunki. W takim przypadku ustawodawca zastosował odniesienie do limitu 
wpisanego w Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej. W ustawie funkcjonują także 
rodzinne domy dziecka, które zajmują się liczniejszą grupą dzieci (w tym przypadku 
ustawodawca nie zastosował dolnego progu). W placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
typu rodzinnego może przebywać od 4 dzieci do 8 dzieci, natomiast w rodzinnych domach 
dziecka dolnej granicy nie ma. Takie działanie zdaniem Pani Liberadzkiej - Grucy oznacza, że 
ustawodawca uznał, iż do samorządu należy określenie, kiedy należy powołać rodzinny dom 
dziecka. W przypadku liczniejszej grupy dzieci oczywiste jest, że powinny one znajdować się 
pod opieką rodzinnego domu dziecka. Kiedy dzieci jest powyżej 3 lub 4 przysługuje osoba do 
pomocy. W sytuacji opieki nad 6-8 dziećmi nie jest możliwe zapewnienie wystarczającego 
bezpieczeństwa i opieki dzieciom. Kiedy w rodzinie zastępczej przebywa liczniejsza gromada 
dzieci, którymi opiekuje się tylko 1 osoba mogą występować różne dramatyczne sytuacje, jak 
te nagłaśniane przez media. Ustawodawca zauważył, iż w takich rodzinach nie ma 
wystarczającej opieki i odnosząc się do standardów obowiązujących w placówkach 
rodzinnych zaproponował zaangażowanie osoby do pomocy.  
Odnośnie placówek instytucjonalnych (publicznych Domów Dziecka) Przewodnicząca 
Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej potwierdziła, iż do końca 2020r. w tego typu 
placówkach należy osiągnąć standard 14 dzieci. Dyrektor PCPR mówiła o tym, iż w 
przyszłości będzie mniej dzieci trafiało do rodzin zastępczych, ponieważ do pracy z 
rodzinami zostaną zaangażowani asystenci. Nowelizacja ustawy, która miała miejsce w roku 
bieżącym spowodowała, iż w wielu gminach asystentów nie będzie, lub będzie ich zbyt mało, 
bo obowiązek ich zatrudniania został przesunięty na rok 2015. Po dokonaniu przeglądu kilku 
województw Pani Przewodnicząca stwierdziła, iż 40 % gmin w niniejszych województwach 
zatrudniło po 1 asystencie na gminę. Nie jest to dużo, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ustawa 
obowiązuje dopiero od 10 miesięcy. Liczba zatrudnionych na chwilę obecną w gminach 
asystentów nie odnosi się jednak do faktycznych potrzeb. Gminy zatrudniają asystentów 
wtedy, gdy posiadają na ten cel środki z projektów systemowych oraz dofinansowanie z 
ministerstwa, lub gdy je na to stać. Świadczenia fakultatywne, które się pojawiły oraz kwestie 
niejasności dotyczących wynagrodzeń zostały opisane w ustawie jako wynagrodzenie 
minimalne. W przypadku niektórych rodzin pozostawienie wynagrodzenia na poziomie 
minimalnym oznacza obniżenie dotychczasowego wynagrodzenia. Kiedy rodzina, która dotąd 
pełniła funkcję pogotowia rodzinnego przekwalifikowuje się na rodzinny dom dziecka w 
zasadzie może otrzymywać niższe wynagrodzenie. W sytuacji, kiedy można zaproponować 
obniżenie otrzymywanego wynagrodzenia lub otrzymywanie minimalnego wynagrodzenia 
trudno spodziewać się rozwoju rodzinnej opieki zastępczej oraz pojawiania nowych 
kandydatów do pełnienia tych funkcji.  
Zdaniem Przewodniczącej Koalicji sprawiedliwe wynagradzanie nie oznacza wypłacania 
równych wynagrodzeń każdemu. Konieczne jest wzięcie pod uwagę predyspozycji rodzin, 
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liczby dzieci powierzonych ich pieczy oraz posiadanego doświadczenia. Rodzina zastępcza i 
rodzinny dom dziecka są inwestycjami, które podejmuje Powiat, ponieważ w sytuacji, kiedy 
są osoby chętne do szkolenia, rozwoju i zdobywania doświadczenia samorządowi powinno 
zależeć na tym, aby wykonywały one te zadania przez długie lata. Nawet w czasie, kiedy 
praca asystentów będzie bardzo dobra pewna ilość dzieci nadal będzie kierowana do 
umieszczenia w pieczy zastępczej. Warto stwarzać takie warunki na terenie powiatu, które 
umożliwi ą rodzinom planowanie swojej kariery zawodowej. Bycie zawodowym rodzicem 
zastępczym i prowadzenie rodzinnego domu dziecka jest takim samym zawodem jak każdy 
inny zawód związany z opieką nad dziećmi np. nauczyciel. Każdy nauczyciel chce realizować 
ścieżkę kariery zawodowej. Ponadto starania nauczycieli o podwyżki są bardzo często 
popierane przez społeczeństwo, które uważa, że jest to odpowiedzialny zawód i ciężka praca. 
Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z metod, które funkcjonują już w innych powiatach.  
Pani Joanna Liberadzka – Gruca podkreśliła, iż zapoznała się z powiatowym programem 
rozwoju pieczy zastępczej uchwalonym przez Radę Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego i 
ocenia go, jako jeden z lepszych programów, z jakimi miała możliwość się zapoznać. 
Program ten odnosi się do faktów, wśród których podano, że w gminach powiatu znajduje się 
50 dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Rozwój rodzin zastępczych jest 
dopasowany do liczby tych dzieci. Pozostaje znalezienie narzędzi, które pozwolą powiatowi 
to osiągnąć. W niektórych powiatach powołano zespoły do spraw monitorowania i wdrażania 
programu rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. W skład zespołów weszli przedstawiciele 
Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, PCPR oraz lokalnych organizacji pozarządowych, które 
działają w obszarze rodzinnej opieki zastępczej i przedstawiciele rodzin zastępczych 
zrzeszonych w tych organizacjach. Praca tych zespołów pozwala na to, by w ramach 
budżetów, jakimi powiat dysponuje ustalać zasady przyznawania świadczeń fakultatywnych i 
sensowne zasady wynagradzania odnoszące się do racjonalnych przesłanek. W interesie 
całego samorządu powinno być to, aby rozwój rodzinnej opieki zastępczej następował. 
Zawsze powinny funkcjonować rodziny, w których są jeszcze miejsca na umieszczenie dzieci, 
bo nie powinno być sytuacji, że zachodzi konieczność umieszczenia dziecka, dla którego nie 
ma nigdzie miejsca.  
Powracając do przedstawionego sprawozdania z działalności PCPR w I półroczu 2012r. Pani 
Przewodnicząca Koalicji odniosła się do kwestii koordynatorów pieczy zastępczej, którzy są 
kluczowymi osobami dla rodziny zastępczej i dzieci w niej umieszczanych. Zgodnie z 
przepisami ustawy koordynator może pod swoją opieką mieć do 30 rodzin, co oznacza, że 
może być ich mniej. Ilość przydzielonych koordynatorowi rodzin powinna zależeć od tego, 
jakie one są. Osoba koordynatora musi być akceptowana przez rodzinę zastępczą, bo nie jest 
on powołany do nadzoru nad rodziną. Jest to zadanie organizatora pieczy, który zatrudnia 
inne osoby, czyli PCPR. Ustawa nie zdjęła z PCPR obowiązku sprawowania nadzoru nad 
rodzinami. Jednostka ta wypłaca rodzinom publiczne pieniądze i posiada uprawnienia do 
nadzorowania. Nadzór nad rodzinami sprawuje także sąd, więc nie ma potrzeby angażowania 
kolejnej osoby do tego celu. Założeniem ustawodawcy koordynator powinien być 
przyjacielem rodzin. Sam fakt pojawienia się w ustawie koordynatorów wynika ze 
społecznego projektu ustawy o rodzicielstwie zastępczym sporządzonego w 2005r. przez 
grupę opiekunów zastępczych wspólnie z prawnikami. Projekt ten nigdy nie był przedmiotem 
prac legislacyjnych, ale wręczono go ministerstwu i na jego bazie niektóre rozwiązania w 
obecnej ustawie powstały. Koordynator ma być osobą wspierającą rodzinę i opiekować się 
nią. W sytuacji, gdy koordynator widzi jakiekolwiek niebezpieczeństwo pojawienia się 
problemów powinien na to niezwłocznie zareagować tak, aby ochronić dzieci. Posłowie 
bardzo często podkreślają, iż przedmiotowa ustawa została napisana w rzeczywistości dla 
kilku zdań zawartych w preambule. Uważają także, że jeśli nie wiadomo jak postąpić w 
niektórych przypadkach oraz jak zinterpretować przepisy należy przypomnieć sobie treść 
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preambuły mówiącej, że ustawa została napisana po to, żeby chronić dzieci i stwarzać im jak 
najbardziej stabilne i zbliżone do rodziny warunki wychowania. Dzieci powinny 
wychowywać się w swoich rodzinach, a jeśli jest to niemożliwe to powinny być 
wychowywane w stabilnych rodzinach działających bez obaw o to, że w przyszłości zostaną 
rozwiązane. 
Pani Joanna Liberadzka – Gruca podkreśliła, iż mimo że uważa, iż w Powiecie Kędzierzyńsko 
– Kozielskim jest dużo dobrych rozwiązań, że działa organizacja pozarządowa i został 
opracowany dobry program rozwoju pieczy zastępczej to smuci ją to, że istnieją pogotowia, 
które powołane zostały do opieki interwencyjnej opiekujące się 4-5 dzieci. Pogotowia te nie 
zostały powołane do opieki długoterminowej nad większą liczbą dzieci. Ustawodawca uważa, 
iż pogotowie powinno posiadać do 3 dzieci, nad którymi opieka winna być sprawowana 
maksymalnie do 8 miesięcy. Jeżeli istnieje pogotowie opiekujące się większą liczbą dzieci i 
jeśli nawiązały się więzi pomiędzy osobami prowadzącymi pogotowie i dziećmi to trzeba 
przekwalifikować je w rodzinny dom dziecka. Nie można stwarzać takiej sytuacji, która jest 
naginaniem prawa.  
 
         Dyrektor PCPR Elżbieta Czeczot podziękowała Przewodniczącej Koalicji na rzecz 
Rodzinnej Opieki Zastępczej za przybycie na dzisiejsze obrady sesji. Wyraziła zadowolenie z 
faktu, że Rada Powiatu pochyliła się nad problemem pieczy zastępczej i wdrażaniem nowej 
ustawy. Zapewniła, iż pracownicy PCPR na czele z Dyrektorem wszystkie działania związane 
z wdrożeniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w życie realizują pod 
kątem dobra dziecka. Rozwój rodzin zastępczych powinien być jak największy tak, aby 
powiat mógł szczycić się dużą ilością rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka oraz 
rodzin specjalistycznych. Na podjęcie takich działań są jednak potrzebne duże środki. PCPR 
ma nadzieję, że w przyszłości rodziny zastępcze będą otrzymywały godne wynagrodzenia.  
Pani Dyrektor podkreśliła, iż w interesie powiatu leży spełnianie oczekiwań rodzin 
zastępczych, w szczególności tych dotyczących finansów. Pani Dyrektor chciałaby, aby 
wszystkie osoby prowadzące pieczę zastępczą były godnie wynagradzane.  
Przypomniała, iż w dniu 09 lutego br. Zarząd Powiatu podjął uchwały dotyczące wysokości 
świadczeń na organizację pieczy zastępczej. Powiat przykładowo udziela świadczeń 
dotyczących opłat za zużycie mediów rodzinom zastępczym zawodowym. Zostały określone 
jasne i celowe zasady zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin 
zastępczych. Rodziny zastępcze otrzymują te środki na podstawie decyzji opartych na 
podjętych przez Zarząd Powiatu uchwałach.  
Pani Dyrektor wyraziła ubolewanie z faktu, że gminy nie zatrudniły asystentów rodziny, ale 
jednocześnie zaznaczyła, że ma nadzieję, iż w 2014r. kiedy gminy będą ponosiły większe 
wydatki z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (50%) to 
również nastąpi moment analizy, co dla gmin jest korzystniejsze: zatrudnienie asystenta, 
który będzie pracował z rodziną biologiczną, czy partycypowanie w kosztach pieczy 
zastępczej. Odnośnie uwag dotyczących koordynatorów Dyrektor PCPR podkreśliła, iż są oni 
akceptowani przez rodziny zastępcze. Opieką i pomocą koordynatora (przyjaciela rodziny) 
zostały objęte rodziny zastępcze mające staż krótszy niż 2 lata.   
         Radna Dorota Tomala poinformowała, iż z posiadanych przez nią informacji wynika, że 
większość rodzin zastępczych nie została zaznajomiona z tym, kto pełni rolę koordynatora. 
Nikogo nie zapytano, czy ta osoba jest akceptowana przez rodzinę. Radna zwróciła uwagę, iż 
Przewodnicząca Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej wiele powiedziała na temat 
rozwoju rodzin zastępczych. Te słowa potwierdzała Pani Dyrektor PCPR. W związku z tym 
Radna zapytała, dlaczego Pani Dyrektor stoi na stanowisku, że najlepsze są rodziny 3 
osobowe i dlaczego projekt utworzenia rodzinnego domu dziecka od kilku lat budzi tak duże 
kontrowersje i opór.  
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         Dyrektor Elżbieta Czeczot podkreśliła, iż nie jest przeciwna pomysłowi utworzenia 
rodzinnego domu dziecka. Uważa jednak, że zawodowe rodziny zastępcze posiadające do 3 
dzieci są najlepszą formą, ponieważ są one najbardziej zbliżone do rodziny biologicznej. Jest 
to najbardziej dogodne rozwiązanie z punktu widzenia rozwoju dziecka w takiej rodzinie oraz 
biorąc pod uwagę aspekt finansowy. Pani Dyrektor zaznaczyła, iż chciałaby móc pochwalić 
się funkcjonowaniem na terenie powiatu niejednego rodzinnego domu dziecka. Propozycja, 
którą Zarząd Powiatu przedstawił wnioskodawcom nie jest propozycją krzywdzącą. 
Ustawodawca miał na myśli umożliwienie osobom sprawującym pieczę nad większą liczbą 
dzieci skorzystanie z pomocy dodatkowych osób. Koszty, jakie powiat poniósłby na 
prowadzenie rodzinnego domu dziecka z minimalną kwotą wynagrodzenia (biorąc pod uwagę 
zatrudnienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich oraz 
koszty mediów i remontów) byłyby nieco wyższe niż koszty pogotowia rodzinnego na dzień 
dzisiejszy przy kwocie 2 600 zł. Proponowane warunki nie są krzywdzące. Należy mieć na 
uwadze jakość świadczenia tych usług. Do pomocy rodzina może korzystać z osoby 
spokrewnionej lub spowinowaconej, gdyż ustawa dopuszcza takie możliwości i wówczas 
jakość usług będzie większa, a koszty powiatu z tego tytułu również się zwiększą. Takie 
rozwiązanie trzeba przyjąć na początek. W momencie, kiedy środków finansowych w 
powiecie będzie więcej z pewnością świadczenia również będą mogły być większe.  
         Pani Joanna Liberadzka – Gruca zaznaczyła, iż nie ocenia działania PCPR i zdaje sobie 
sprawę, że zarówno ta jednostka, jak i samorząd powiatowy muszą pilnować swojego 
budżetu. Poprosiła jednak o to, aby nie mieszać wynagrodzenia rodziny zastępczej z innymi 
świadczeniami, ponieważ jeśli w instytucjonalnym domu dziecka zatrudniane są osoby do 
sprzątania, gotowania i wykonywania remontów to nie ma to wpływu na wynagrodzenia 
pracowników. Nigdy opieka nie będzie profesjonalna, jeżeli te kwestie będą postrzegane w 
taki sposób. Pani Przewodnicząca Koalicji wyraziła zrozumienie, że patrząc całościowo 
powiat bierze pod uwagę koszty, ale nie można łączyć tych dwóch kwestii. W społeczeństwie 
panuje przekonanie, że lepiej z obowiązku opieki nad dziećmi wywiązują się osoby 
posiadające swoje biologiczne dzieci i że takie rodziny lepiej poradzą sobie z pełnieniem 
funkcji rodziny zastępczej. Nie można stwarzać sytuacji, że rodzina ma wybierać między 
polepszeniem warunków dzieci przyjętych, a pogorszeniem sytuacji dzieci biologicznych 
(własnych). Nie można mówić, że rodziny te będą otrzymywać minimalne wynagrodzenie, 
ponieważ mają osobę do pomocy lub udział w świadczeniach dotyczących utrzymania domu. 
Takie rozwiązanie jest nieporozumieniem.  
         Radna Małgorzata Tudaj zapytała, jaka rodzina może zatrudnić osoby do pomocy przy 
sprawowaniu opieki lub przy pracach gospodarskich. 
         Przewodnicząca Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej poinformowała, iż na 
zatrudnienie takiej osoby należy złożyć pisemny wniosek. Po nowelizacji ustawy jest to 
świadczenie fakultatywne w tym sensie, że Starosta Powiatu obowiązkowo musi przyznać 
rodzinie zawodowej wychowującej 4 dzieci osobę do pomocy, albo partycypację w kosztach 
utrzymania. Te dwa świadczenia mogą być przyznane łącznie, lecz jeżeli rodzina złoży 
wniosek o przyznanie osoby do pomocy, a nie otrzymuje partycypacji w kosztach to Starosta 
nie może odmówić. Pani Liberadzka – Gruca odniosła się do dyskusji na temat 
przekształcenia w rodzinny dom dziecka. Stwierdziła, że jeśli rodzina zawodowa zastępcza 
posiada 3-letnie doświadczenie, wychowuje więcej niż 6 dzieci i złoży wniosek o 
przekształcenie w rodzinny dom dziecka to Starosta również nie ma możliwości odmówić. 
Ustawa mówi wprost, że z tą rodziną zawiera się umowę.  
         Radna Marta Szydłowska zgodziła się z uwagą, że Starosta nie może odmówić rodzinie 
zastępczej przekształcenia w rodzinny dom dziecka, ale jednocześnie zaznaczyła, że może 
postawić takie warunki (jak w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim), które spowodują, że 
dla rodziny zastępczej nie będzie to opłacalne, gdyż na przekształceniu straci. Na sali obrad 
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wielokrotnie padały deklaracje, że powiatowi zależy na tym, aby tworzone były rodzinne 
domy dziecka i że ta idea ma poparcie, ale kiedy nastała sytuacja, w której rodzina zastępcza 
wychowująca 8-9 dzieci złożyła wniosek o przekształcenie w taki dom dziecka powstało 
wiele problemów m.in. proponowane minimalne wynagrodzenie, symboliczna pomoc (kilka 
godzin raz w tygodniu) itd. Jeśli nadal będzie panował taki styl pracy, że stale będą 
prowadzone rozmowy o tym, w jaki sposób zaoszczędzić, to te działania nie będą właściwe. 
Obowiązuje ustawa i rodziny mają prawo do egzekwowania należnych im rozwiązań. W 
naszym powiecie rodzina zastępcza zrezygnowała z przekształcenia się w rodzinny dom 
dziecka, ponieważ jej sprawa była prowadzona w sposób, który budzi zażenowanie Radnej.  
Dziś mówiono także, że koordynator powinien być przyjacielem rodziny i dlatego Radni 
zgłaszali pytania, kto pełni funkcję koordynatora i czy te osoby były zaakceptowane przez 
rodziny zastępcze. Okazuje się, że rodziny nawet nie znają nazwisk koordynatorów. Jeśli 
koordynator ma być przyjacielem rodziny to musi być osobą otwartą, życzliwą i mieć dla niej 
czas. Osoba ta nie może być ustanowiona koordynatorem pieczy zastępczej jedynie, dlatego 
że pełni np. funkcję Dyrektora Domu Dziecka. Praca Dyrektora Domu Dziecka jest bardzo 
czasochłonna i rodzi to obawę, że osoba ta nie będzie mogła poświęcić odpowiedniej ilości 
czasu na pełnienie zadań koordynatora w takim wymiarze jak oczekuje rodzina zastępcza. 
Zdaniem Radnej rodziny zastępcze powinny spotkać się z kandydatami na koordynatorów i 
rozmawiać z nimi. Radna uważa, że w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim te sprawy są 
nadmiernie sformalizowane i próby zadania jakiegokolwiek pytania lub analizowania sprawy 
są odbierane, jako ataki personalne. Radna powróciła do sytuacji, kiedy miał być utworzony 
rodzinny dom dziecka, która spowodowała wiele kontrowersji. Stwierdziła, iż Rada może 
zastanawiać się skąd wygospodarować środki na ten cel, ale musi to zorganizować.  
Odnosząc się do stanowiska Dyrektora PCPR, iż najlepszą formą opieki zastępczej jest 
funkcjonowanie rodzin zawodowych opiekujących się do 3 dzieci zapytała ile jest takich 
rodzin w powiecie i jak one funkcjonują.  Ponadto do Dyrektora PCPR zwróciła się z 
pytaniem czy sprawdzane jest to, czy dzieci przebywające w rodzinach zastępczych realizują 
obowiązek szkolny i czy są prowadzone rozmowy uświadamiające dzieciom, że po 
ukończeniu 18 lat mają one prawo do skorzystania z tzw. usamodzielnienia i 
zagospodarowania. Są to bardzo istotne sprawy i nie można czekać, aż sprawdzi to 
koordynator mający pod swoją opieką 30 rodzin i wykonujący ponadto inną bardzo 
absorbującą czas pracę.  
         Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zapewniła, iż wszystkie rodziny 
objęte pomocą koordynatora pieczy zastępczej znają swoich koordynatorów i ich akceptują. 
Inne rodziny, które na dzień dzisiejszy nie są objęte pomocą koordynatora, nie wnioskowały o 
jego przydzielenie i nie ma powodu, aby znały one nazwiska koordynatorów w innych 
rodzinach.  Dotąd nikt też o to nie pytał. 
         Radna Dorota Tomala przypomniała, iż na wcześniejszych posiedzeniach pytała czy 
koordynatorami będą pracownicy PCPR.  
         Pani Dyrektor wyjaśniła, iż nie podawała informacji, iż koordynatorami będą 
pracownicy PCPR. Nie wszyscy są pracownikami PCPR i Dyrektor Domu Dziecka w 
Kędzierzynie - Koźlu również nim nie jest. Pracownicy PCPR kontrolują rodziny zastępcze, a 
koordynatorzy pieczy zastępczej wspierają te rodziny, które posiadają krótki staż 
funkcjonowania (do 2 lat). Aktualnie do takich rodzin skierowano wsparcie.  
Odpowiadając na pytanie o kontrolowanie czy dzieci z rodzin zastępczych uczęszczają do 
szkół Pani Dyrektor podkreśliła, iż jest to dokładnie kontrolowane. PCPR co pół roku zwraca 
się pisemnie o informację ze szkoły i ściśle współpracuje z pedagogami szkolnymi. Szkoły 
dwukrotnie w ciągu roku pisemnie składają informację o sytuacji dziecka. Powracając do 
kwestii koordynatorów Pani Dyrektor zaznaczyła, iż ich pracę także będzie oceniała rodzina 
zastępcza. Jeśli opinia rodziny będzie negatywna w stosunku do obecnych koordynatorów 



 22 

zatrudnionych na okres do końca grudnia br., to nie będą oni dalej angażowani. Ponadto 
podkreśliła, iż Dyrektor Domu Dziecka nie została zaangażowana na cały etat koordynatora. 
Przyznano jej tylko kilkanaście godzin. Na chwilę obecną są 2 etaty koordynatorów, na które 
zatrudniono łącznie 3 osoby. Dyrektor Domu Dziecka nie opiekuje się 30 rodzinami, tylko 
kilkunastoma. Jeśli którykolwiek z koordynatorów zostanie oceniony negatywnie i zostanie 
zgłoszone wiele uwag, co do jego pracy to kolejna umowa nie zostanie z taką osobą zawarta.  
         Radna Małgorzata Tudaj zwróciła się do Przewodniczącej Koalicji na rzecz Rodzinnej 
Opieki Zastępczej z serdecznym podziękowaniem za udział w sesji. Przypomniała, iż 
ustalono, że posiedzenie Komisji Zdrowia poświęcone tematyce pieczy zastępczej odbędzie 
się 15 listopada br. z udziałem rodzin zastępczych niespokrewnionych. Radna wyraziła 
nadzieję, że uda się wypracować taki projekt, do którego obowiązkowo zostaną wprowadzone 
kwestie obligatoryjne. O zadaniach fakultatywnych również można rozmawiać: przykładowo 
środki na remonty mogą być przydzielane co 5 lat w mniejszej kwocie. Takie rozwiązanie 
automatycznie spowoduje zmianę sytuacji w budżecie. Nie może być jednakowego 
wynagradzania wszystkich rodzin, ta sytuacja musi być zróżnicowana. Rada musi wziąć pod 
uwagę obowiązki nakazane przez ustawę. Przy ustalaniu wynagrodzenia należy uwzględnić 
ilość dzieci powierzonych danej rodzinie, niepełnosprawność dzieci, opinię rodziny, przebyte 
szkolenia itd. te elementy powinny być wyznacznikiem wypracowania zasad wynagradzania. 
Radna wyraziła nadzieję, że przybyłe na dzisiejsze obrady rodziny zastępcze również są 
usatysfakcjonowane poszerzeniem tematyki sesji o przekazane przez Przewodniczącą Koalicji 
na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej informacje.  
         Prowadząca rodzinę zastępczą Pani ----------------- zwróciła się z prośbą, aby 
posiedzenie Komisji z udziałem rodzin w dniu 15 listopada br. zorganizować o godz. 1600.  
         Radna Beata Łobodzińska przypomniała, iż na poprzedniej sesji zgłosiła w imieniu 
Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej wniosek formalny. Zwróciła się do Starosty 
Powiatu i Dyrektora PCPR z prośbą i apelem, aby doprowadzić do przyjemnej atmosfery na 
spotkaniu w dniu 15 listopada tak, aby rodziny zastępcze mogły w dobrym klimacie 
porozmawiać o swoich problemach i aby w rezultacie dyskusji doszło do utworzenia 
pierwszego rodzinnego domu dziecka w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim.  
         Starosta Powiatu Artur Widłak zapewnił, że wspólnie z Panią Dyrektor Czeczot dołoży 
wszelkich starań żeby obrady przebiegały w przyjemnej atmosferze. Jednocześnie zwrócił 
uwagę, iż gospodarzem niniejszego posiedzenia będzie Przewodniczący Komisji Zdrowia i 
Opieki Społecznej, a Starosta i Pani Dyrektor będą gośćmi, niemniej jednak klimat 
towarzyszący obradom będzie zależny od wszystkich osób w nich uczestniczących.  
         Członek Zarządu Powiatu Jakub Gładysz przypominając, iż Przewodnicząca Koalicji na 
rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej uczestniczyła w procesie legislacyjnym ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwrócił się z pytaniem, dlaczego minimalne 
wynagrodzenie osób prowadzących rodzinny dom dziecka jest mniejsze od osób pełniących 
funkcję pogotowia rodzinnego.  
         Pani Joanna Liberadzka – Gruca stwierdziła, iż rodzinne domy dziecka zostały 
zakwalifikowane do tej samej grupy co rodziny zawodowe. Takie rozwiązanie bierze się 
również z sytuacji mającej miejsce przed powstaniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. W poprzedniej ustawie wynagrodzenie dla pogotowia rodzinnego było 
ustalane w inny sposób. Wtedy nie istniały rodzinne domy dziecka tylko funkcjonowały 
rodziny zawodowe (także wielodzietne) oraz pogotowia. Pogotowia zawsze otrzymywały 
wyższe wynagrodzenie, gdyż wynikało to z ich interwencyjnego charakteru tj. faktu 
pozostawania w dyspozycji przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę oraz obowiązku 
przyjmowania w każdym momencie dziecka doprowadzonego przez policję. Z tego powodu 
ustawodawca zaproponował pogotowiom wyższe wynagrodzenie minimalne. Należy jednak 
mieć świadomość, że wynagrodzenie minimalne dla rodzinnego domu dziecka nie oznacza, iż 
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ustawodawca zakładał, że rodzinne domy dziecka będą otrzymywały na tym poziomie 
wynagrodzenie.  
         Radny Marek Piątek zapytał, jakie kwalifikacje musi posiadać koordynator pieczy 
zastępczej i wyraził przypuszczenie, że lepszym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie do tego 
celu osób bezrobotnych poszukujących pracy.  
         Dyrektor PCPR wyjaśniła, iż koordynator pieczy zastępczej musi posiadać wyższe 
wynagrodzenie oraz legitymować się co najmniej roczną pracą z rodziną. Osoba ta musi 
posiadać doświadczenie w tego typu pracy. Zaznaczyła, że niezależnie od zgłaszanych uwag 
Dyrektor Domu Dziecka ma w swojej placówce dzieci, które przebywały również w 
rodzinach zastępczych, które mają różne trudności i dlatego rozumie problemy, z jakimi 
borykają się te rodziny. Potrafi wspierać rodziny w działaniu i wie gdzie i jak mogą one 
szukać pomocy, gdyż wielu dzieciom przebywającym w jej placówce także pomogła.  
         Radny Leon Piecuch zwracając się do Przewodniczącej Koalicji na rzecz Rodzinnej 
Opieki Zastępczej wyraził ubolewanie z faktu, że musiała ona wysłuchać dzisiejszej niezbyt 
grzecznej dyskusji. Poprosił, aby nie wyjeżdżała z przekonaniem, że Radni Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego nie potrafią osiągnąć porozumienia w sprawie dzieci. 
Zapewnił, że żadne dziecko nie jest Radzie obojętne. Podkreślił, i ż w powiecie funkcjonuje 
wspaniały Dom Dziecka oraz Domy Opieki Społecznej, w których mieszkają dzieci 
niepełnosprawne. Obecnie Rada pochyla się nad kwestią utworzenia rodzinnych domów 
dziecka i Radny ma przekonanie, że w ramach możliwości finansowych powiatu będą one 
zrealizowane. Tematy dotyczące dzieci są często przedmiotem obrad Rady i jej komisji. 
Zawsze wypracowywane są konkretne wnioski i wszyscy Radni bez względu na opcje 
polityczne pochylają się nad sprawami dzieci.  
         Wicestarosta Powiatu Gabriela Tomik serdecznie podziękowała za obszerne przekazanie 
Radzie i Zarządowi wiedzy oraz idei, jaka przyświecała wprowadzonej ustawie. Podkreśliła, 
iż klimat, który sprzyja dzieciom w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim jest sprawą 
podstawową. Rzeczywistość i rygorystyczne przepisy dyscypliny finansów nakazujące 
samorządom ograniczanie kosztów są dla powiatu trudnością i każą wysłuchiwać wszelkich 
idei posługując się narzędziami finansowymi pozwalającymi na odpowiedzialne realizowanie 
budżetu i jego zamknięcie. Przekazała wyrazy szacunku dla rodzin zastępczych obecnych na 
obradach oraz dla twórców ustawy i poprosiła o przekazanie w Warszawie apelu, że władze 
powiatu będą działać w kierunku wypracowania najlepszej z możliwych form korzystania z 
funkcjonowania rodzin zastępczych, ale jednocześnie będą wyciągać ręce po wsparcie 
finansowe w tych działaniach. 
         Radna Beata Łobodzińska wyjaśniła, iż apel o stworzenie przyjaznej atmosfery na 
spotkaniu Komisji z rodzinami zastępczymi skierowała do Starosty Powiatu i Dyrektor PCPR, 
ponieważ są to osoby decyzyjne.   
         Przewodniczący Rady Powiatu kończąc dyskusję serdecznie podziękował 
Przewodniczącej Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej za udział w dzisiejszych 
obradach Rady i przekazanie wielu istotnych informacji. Wyraził nadzieję, że Rada Powiatu 
będzie miała w przyszłości jeszcze okazję spotkania się z Panią Przewodniczącą.  
         Pani Joanna Liberadzka – Gruca podziękowała za wysłuchanie przekazywanych 
istotnych spraw dotyczących rodzinnej opieki zastępczej. Zapewniła, iż wyniesie z 
dzisiejszego spotkania jak najlepsze wrażenia, bo uważa, że dyskusja prowadzi do 
wypracowania dobrych rozwiązań. Wyraziła nadzieję, że powiatowi uda się rozwiązać 
wszystkie problemy i dyskusja zakończy się korzystnie dla dzieci.  
 
Ad. 9 a) 
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka uzasadniła projekt uchwały w sprawie zmian 
budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2012 rok.  
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Uzasadnienie załączono do uchwały.  
 
         Radna Danuta Wróbel zwróciła uwagę, iż projekt uchwały obejmuje kwotę 14 000 zł. z 
tytułu dotacji dla gminy Reńska Wieś na odśnieżanie dróg na miesiąc grudzień. W następnym 
projekcie uchwały wymieniono na odśnieżanie dróg kwotę ponad 50 000 zł. plus 
przewidywaną inflację. Radna zapytała, na czym polega różnica pomiędzy tymi kwotami.  
         Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż kwota 14 000 zł. dotyczy tegorocznego budżetu 
powiatu, natomiast kwota ponad 50 000 zł. obejmuje cały okres zimowy 2012-2013 czyli od 
grudnia 2012 do marca 2013r. Inflacja dotyczy jedynie okresu od stycznia do marca. Kwota 
14 000 zł. została ujęta w zmianach do budżetu na 2012r., który to w grudniu się kończy. 
Należy od kwoty 54 000 zł. odjąć kwotę 14 000 zł. i różnica będzie ujęta w projekcie budżetu 
przyszłorocznego.  
         Radna Danuta Wróbel zwróciła uwagę, iż w przygotowanym na dzień dzisiejszy 
projekcie uchwały dotyczącym porozumienia z Gminą Reńska Wieś widnieje kwota 57 000 
zł. 
         Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż powiat musi przekazać gminie całą kwotę dotacji.   
         Starosta Powiatu Artur Widłak wyjaśnił, iż powiat przekazuje całą kwotę dotacji gminie 
tylko podzieli ją na dwa budżety. Z budżetu tegorocznego przekazane będzie 14 000 zł., 
natomiast pozostała część około 40 000 zł. zostanie przekazana z przyszłorocznego budżetu. 
Łącznie dotacja ta wynosi 57 572 zł.  
         Skarbnik Powiatu dodała, iż Rada Powiatu w dniu dzisiejszym podejmie uchwałę 
intencyjną, natomiast gmina musi wiedzieć, że na grudzień otrzyma środki, aby móc ogłosić 
przetarg w roku bieżącym i także żeby móc ogłosić przetarg na miesiące przyszłoroczne, gdyż 
przetarg będzie dotyczył całego zadania utrzymania zimowego dróg powiatowych na terenie 
gminy.  
         Radna Danuta Wróbel zwróciła uwagę, iż informacje w przekazanym materiale są na 
tyle niejasne, że wynika z nich, iż na utrzymanie zimowe będzie przeznaczona kwota ponad  
70 000 zł.  
         Radna Marta Szydłowska przyznała, iż przekazaną informację można było odczytać w 
ten mylny sposób i poprosiła o ujęcie w protokole wyjaśnień.  
 
         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, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.   
Uchwała Nr XXVI/208/2012 Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2012r. została podjęta jednogłośnie. Przedmiotowa 
uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
b)  
         Skarbnik Powiatu uzasadniła konieczność podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Wyjaśniła, iż uchwała ta jest również 
konsekwencją wprowadzonych zmian w budżecie powiatu.  
 
Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
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Uchwała Nr XXVI/209/2012 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono 
do protokołu.  
 
c)  
         Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Czeczot uzasadniła 
konieczność podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę 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 2012 rok. Przypomniała, iż Powiatowy Urząd Pracy, który realizuje zadania 
z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych poinformował, iż na rok bieżący 
na te zadania pozostanie niewykorzystane 75 000 zł. Pani Dyrektor wyjaśniła, iż Rada 
Powiatu w dniu dzisiejszym otrzymała nowy projekt uchwały zaktualizowany o wniosek PUP 
z 24 października br. We wniosku Pani Dyrektor PUP zmieniła zapotrzebowanie na realizację 
zadań i wysokość niewykorzystanych środków o kolejne 5 000 zł. W poprzednim projekcie 
uchwały uwzględniającym wniosek z dnia 03 października widniała kwota 70 000 zł. Łącznie 
pozostaje więc do dyspozycji 75 000 zł. W związku z tym nie chcąc oddawać niniejszych 
środków do PFRON postanowiono tę kwotę przekazać na rzecz rehabilitacji społecznej 
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu i rozdzielić na zadania dotyczące dofinansowań do 
turnusów rehabilitacyjnych, do dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i do 
likwidacji barier architektonicznych. Tym samym w rehabilitacji zawodowej realizowanej 
przez PUP pozostanie tylko 25 000 zł. z przeznaczeniem na staże określone w ustawie o 
promocji i instytucji rynku pracy.  
 
Do niniejszego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań. 
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę 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 2012 rok 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwałę Nr XXVI/210/2012 Rady Powiatu zmieniającą uchwałę 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 2012 rok podjęto jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do 
protokołu.  
       
d)  
         Uzasadnienie konieczności podjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 przedstawił 
Kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Jerzy Kucharski. Poinformował, iż 
niniejszy program został opracowany zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego z 
dnia 19 sierpnia 1994r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w 
sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W/w przepisy mówią, iż 
ochroną zdrowia publicznego musi również zająć się samorząd powiatowy. W tym celu 
Starosta Powiatu w kwietniu br. wydał zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie powołania zespołu 
koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 
Powiecie w składzie: Kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Starostwa 
Powiatowego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Dyrektor Powiatowego Centrum 
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Pomocy Rodzinie, Psycholog NZOZ SENSIMED, Specjalista ds. uzależnień NZOZ 
SENSIMED, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Starostwa 
Powiatowego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu. Do zadań zespołu należy opracowanie 
Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego uwzględniającego potrzeby 
mieszkańców powiatu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej 
oraz dostosowanie do niego skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia 
społecznego oraz aktywizacji zawodowej, realizacja, koordynowanie i monitorowanie 
programu i inne zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 
2010r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego i ustawy z 1998r. o ochronie 
zdrowia psychicznego. Pan Kierownik podkreślił, i ż w konstytucji z 1946r. Światowa 
Organizacja Zdrowia określiła zdrowie, jako stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, 
psychicznego i społecznego. W ostatnich latach niniejsza definicja została uzupełniona o 
sprawność do prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego, a także o 
wymiar duchowy. Zdrowie dzieli się na: zdrowie fizyczne, czyli prawidłowe funkcjonowanie 
organizmu jego układów i narządów, zdrowie psychiczne, czyli zdrowie emocjonalne 
(zdolność do rozpoznawania uczuć i wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność 
radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją i agresją), zdrowie umysłowe, czyli 
zdolność do logicznego, jasnego myślenia, zdrowie społeczne, czyli zdolność do 
nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi, zdrowie 
duchowe u niektórych ludzi związane z praktykami religijnymi i osobiste credo, zbiór zasad i 
sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi. W medycynie zamiast słowa 
zdrowie używa się terminu homeostaza – zdolność organizmu do efektywnej obrony przed 
stresorami w celu przywrócenia i utrzymania wewnętrznej równowagi. W medycynie 
niekonwencjonalnej zdrowie określa się, jako ogólny stan dobrego samopoczucia. Zgodnie z 
przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osoby z zaburzeniami psychicznymi to 
osoby chore psychicznie, czyli wykazujące zaburzenia psychotyczne, upośledzone umysłowo 
i wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy 
medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń 
zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku 
rodzinnym lub społecznym. W Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim jednostką wiodącą w 
zakresie zdrowia psychicznego jest NZOZ SENSIMED mieszczący się przy ul. Harcerskiej 1 
w Kędzierzynie – Koźlu. Niniejsza placówka jest czynna przez 5 dni w tygodniu i posiada 
poradnię zdrowia psychicznego, poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, 
poradnię dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzaleznionych, oddział dzienny 
psychiatryczny, oddział dzienny psychiatryczno – rehabilitacyjny i oddział terapii 
uzależnienia od alkoholu. W Powiatowym Programie na podstawie pisemnych danych 
pozyskanych od wszystkich instytucji wymienionych w spisie treści programu wykazano 
wszystkie świadczenia udzielane osobom wcześniej zakwalifikowanym w w/w układzie 
rodzajowym w latach 2008 – 2011. W związku z zadaniami nałożonymi na samorząd przez 
Wojewódzki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego wystosowano do Urzędu 
Wojewódzkiego pismo informujące, iż przy liczbie 2306 osób z zaburzeniami psychicznymi 
w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim wymagającym aktywności zawodowej i społecznej 
braki środków finansowych w budżecie samorządu oraz braki własnych środków zakładów 
opieki zdrowotnej, czyli podmiotów medycznych na wydatki inwestycyjne narzucone w 
Wojewódzkim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego powodować będą duże utrudnienie 
w realizacji zakładanych w projekcie działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej 
tych osób. W piśmie dotyczącym Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2015 Pan Kierownik przekazał kilka uwag m.in. 
brak środków w samorządach gminnych i powiatowym na docelowe do 2025r. zwiększenie 
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dotychczasowej liczby domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z 1do 4 i 
na zwiększenie liczby miejsc w środowiskowych domach samopomocy z obecnych 45 do 
169, brak środków finansowych w samorządzie powiatowym i samorządach gminnych 
powiatu na docelowe do 2025r. zwiększenie z 1 do 4 liczby warsztatów terapii zajęciowej dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi na zwiększenie liczby uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej do wymaganej liczby 124, brak środków finansowych w samorządzie 
powiatowym i samorządach gminnych na stworzenie docelowo zakładanej liczby 2 zakładów 
aktywności zawodowej i wymaganej liczby uczestników tych zakładów do 115 z poziomu 0.  
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań. 
 
         Pan Przewodniczący Rady odczytał, a następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-
2015.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwałę Nr XXVI/211/2012 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia 
Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 podjęto 
jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała – w załączeniu.  
 
e) 
         Kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Jerzy Kucharski uzasadniając 
konieczność podjęcia uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek 
ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim w 2013r. podkreślił, i ż jest ona 
oparta na przepisach art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 06 września 2001r. 
mówiących, że rozkład godzin pracy i plan dyżurów aptek ogólnodostępnych na danym 
terenie w drodze uchwały określa Rada Powiatu po zasięgnięciu opinii Wójtów gmin z terenu 
powiatu i samorządu aptekarskiego. Przedmiotowe opinie pozyskano. Proponowany rozkład 
godzin pracy aptek jest dostosowany do potrzeb ludności i zapewnia dostępność świadczeń w 
porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Na terenie powiatu funkcjonuje 
29 aptek, więc przy opcji, iż na terenie miasta będzie pełniła dyżur 1 apteka będzie to 
praktycznie 1 dyżur w miesiącu. Jest to zgodne z postulatami środowiska farmaceutycznego, 
które już w ubiegłym roku zgłaszało nikłe zainteresowanie pacjentów zakupem leków w 
godzinach nocnych oraz wzrastające koszty obsługi dyżurowania aptek i brak magistrów 
farmacji na rynku pracy oraz coraz większą liczbę aptek na rynku o wydłużonych godzinach 
pracy. W oparciu o te postulaty zaproponowano dyżur na terenie miasta 1 apteki zamiast 2. 
Pan Kierownik do projektu uchwały dotyczącej proponowanego harmonogramu załączył 
interpretację dotyczącą uznania soboty za dzień wolny od pracy. Wyjaśniono też wszystkie 
wątpliwości, jakie w trakcie roku pojawiały się w związku z pracą aptek.   
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał omówiony projekt uchwały i poddał go pod 
głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XXVI/212/2012 Rady Powiatu w sprawie ustalenia godzin pracy i planu 
dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim w 2013r. została 
podjęta jednogłośnie. Przedmiotową uchwałę załączono do protokołu.  
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f)  
         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego porozumienia z Gminą Reńska Wieś uzasadnił Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg Arkadiusz Kryś. Powiedział, iż wzorem lat poprzednich Zarząd 
Powiatu przekazuje zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie 
Gminy Reńska Wieś gminie. W ciągu ostatnich 5 lat obowiązywały analogiczne 
porozumienia. Realizacja zadań sprawdziła się, dlatego PZD wnioskuje o podjęcie podobnej 
uchwały w roku bieżącym. Na realizację zadania powiat przekaże gminie dotację w 
wysokości 57 572 zł. Dotacja jest o 2,7 % większa od ubiegłorocznej.   
 
Do niniejszego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn odczytał i poddał pod głosowanie omówiony projekt 
uchwały.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwałę Nr XXVI/213/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego porozumienia z Gminą Reńska Wieś podjęto jednogłośnie. 
Niniejsza uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
g) 
         Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renata Scheit 
uzasadniła konieczność podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim. Pani 
Kierownik przypomniała, że Rada Powiatu podjęła uchwały o likwidacji niektórych szkół w 
istniejących Zespołach Szkół. Niniejsze likwidacje były spowodowane brakiem naborów w 
poszczególnych szkołach oraz ustrojowymi zmianami rodzaju kształcenia z dniem 01 
września 2012r. Ponadto zmiana sieci wiąże się z przekazaniem Zespołu Szkół w Komornie 
Gminie Reńska Wieś i utworzeniem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Technicznych i ogólnokształcących.  
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
         Pan Przewodniczący Rady odczytał projekt niniejszej uchwały, a następnie poddał go 
pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwałę Rady Powiatu Nr XXVI/214/2012 w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie 
Kędzierzyńsko – Kozielskim podjęto jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała – w załączeniu.  
 
Ad. 10  
Na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły 4 interpelacje: 
 
Pierwszą interpelację złożył Radny Józef Gisman w sprawie przywrócenia organizacji 
festiwalu "Silesia Pradziad" w roku 2013 w związku z informacją o poszukiwaniu możliwości 
zorganizowania imprezy powiatowej. Radny zaproponował, aby festiwal dotyczył muzyki 
klasycznej i jazzu i przedstawił propozycję organizacji poszczególnych koncertów w okresie 
października i listopada 2013r.  
Kopia interpelacji – w załączeniu.  
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Na złożoną interpelację Radny uzyska pisemną odpowiedź.  
 
Drugą interpelację złożył Radny Fryderyk Trautberg, który zwrócił się z prośbą o ujęcie w 
budżecie powiatu na 2013r.: remontu chodnika przy ul. Kozielskiej w Urbanowicach w 
podziale na etapy, regulacji pobocza wraz z odwodnieniem w Karchowie i ułożenia 
betonowych korytek. Ponadto Radny poprosił o ścinkę pobocza na drodze krajowej 38 w 
Karchowie na wysokości miejscowości Opatrzność i na drodze Bytków – Łężce.  
Kopię interpelacji załączono do protokołu.  
Na złożoną interpelację Radny otrzyma pisemną odpowiedź. 
 
Trzecia interpelacja została złożona przez Radną Barbarę Wołowską, która w związku z 
niesatysfakcjonującą odpowiedzią Dyrektora PZD ponownie zwróciła się z prośbą o ujęcie w 
budżecie powiatu na 2013r. lub innym programie wymagającej remontu drogi Kamionka – 
Walce. Poprosiła o udzielenie odpowiedzi Zarząd Powiatu w porozumieniu ze Skarbnikiem 
Powiatu.  
Kopię interpelacji załączono do protokołu.  
Na złożoną interpelację Radna otrzyma pisemną odpowiedź. 
 
Czwartą interpelację zgłosił Radny Rajmund Frischko, który w związku z dokonaną przez 
Zarząd Powiatu zmianą propozycji zgłoszonej przez Komisję Infrastruktury i Bezpieczeństwa 
odnośnie złożenia do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015 m.in. 
wniosku o remont drogi powiatowej 1403 O Biadaczów – Roszowice zaproponował, aby tę 
drogę ujęto w projekcie budżetu powiatu na 2013r.  
Kopia interpelacji – w załączeniu.  
Na złożoną interpelację Radny uzyska pisemną odpowiedź.  
 
Ad. 11  
         Radna Marta Szydłowska w imieniu Pana ------ poinformowała Radę o jego 
niezadowoleniu z orzeczenia Komisji Rewizyjnej w sprawie złożonej skargi. Niemniej jednak 
Radna zaznaczyła, iż w dniu dzisiejszym rozmawiając z Panią Dyrektor PCPR udało się 
załatwić podnoszoną przez niego sprawę pozytywnie.  
 
         Radna Małgorzata Tudaj poinformowała, iż Rada Pożytku Publicznego ma spotkać się 
w dniu 06 listopada br. o godz. 900. W związku prośbą 2 członków Rady Pożytku 
zaproponowała zmianę godziny spotkania na 1400 lub 1500.  
         Starosta Powiatu zapewnił, iż nie ma przeszkód w przesunięciu spotkania na godzinę 
późniejszą.  
         Radna Małgorzata Tudaj poprosiła o ujednolicenie szablonu pisanych uchwał Rady 
Powiatu ze względu na ich estetykę.  
Wyjaśniono, iż projekty uchwał są pisane przez wydziały merytoryczne, natomiast po ich 
podjęciu przez Radę są przesyłane do Biura Rady i wraz z nadaniem numeru Biuro Rady 
ujednolica ich szatę graficzną, o czym można przekonać się czytając uchwały już 
opublikowane na BIP Starostwa.  
 
         Radna Jadwiga Mroczko przypomniała swoją interpelację zgłoszoną w maju br., na 
którą otrzymała odpowiedź Dyrektora PZD. Wyraziła nadzieję, że Starosta Powiatu pamięta o 
zgłaszanej w interpelacji sprawie i ujmie w projekcie budżetu na 2013r. w związku z budową 
przez gminę Pawłowiczki kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych remont dróg na 
odcinkach, gdzie nie będą prowadzone roboty związane z budową kanalizacji. Zarząd 
powinien mieć na uwadze, że te prace pozwolą na poprawę estetyki miejscowości i 
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bezpieczeństwa na drodze powiatowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu powiat nie będzie musiał 
remontować takich dróg przez wiele lat.  
         Starosta Powiatu zapewnił, iż pamięta o niniejszej sprawie.  
 
         Radny Fryderyk Trautberg podziękował za pozytywne załatwienie zgłaszanej przez 
niego prośby o zawieszenie flagi unijnej na budynku Starostwa.  
 
Ad. 12  
         Przewodniczący Rady Powiatu przypominając o szkoleniu dla Radnych, które odbędzie 
się w dniu 19 listopada br o godz. 1200 oraz planowanej na dzień 27 listopada kolejnej sesji 
zakończył obrady XXVI sesji Rady Powiatu.  
 
 
Protokołowała: 
Anna Kramarz 
 
                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu  

                                                                                                                     mgr Piotr Jahn 


