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

z dnia 27 listopada 2012r. 
 

 
Ad. 1 
         Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jahn otworzył obrady XXVII 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.  
Szczególnie serdecznie Pan Przewodniczący powitał: Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska Krzysztofa Gaworskiego, Powiatowego Lekarza Weterynarii Grażynę Włodarę 
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Jerzego Pszczółkę i Kapitana 
Żeglugi Czesława Szarka.  
 
Ad. 2  
         Na sali posiedzeń znajdowało się 15 Radnych, więc Pan Przewodniczący stwierdził, iż 
obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarło 5 Radnych).  
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
         Radna Beata Łobodzińska zawnioskowała o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt 10 g) – 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa 
własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko –Kozielskiego. 
Wyjaśniła, iż Komisja Infrastruktury Bezpieczeństwa podczas omawiania niniejszego 
projektu uchwały nie otrzymała wszystkich niezbędnych materiałów do wydania opinii w 
przedmiotowej sprawie.  
         Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony przez Radną wniosek o zdjęcie z 
porządku obrad ppkt 10g).  
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, spośród których 13 Radnych zagłosowało za 
zdjęciem w/w punktu z porządku obrad, natomiast 4 Radnych wstrzymało się od głosu.  
W wyniku głosowania z porządku obrad sesji zdjęto ppkt 10g) Podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko –Kozielskiego. 
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie przesłany Radnym porządek 
obrad sesji, z uwzględnieniem uprzednio przegłosowanej poprawki.  
W głosowaniu 20 Radnych jednogłośnie opowiedziało się za przyjęciem porządku obrad.  
 
Ad. 3 
         Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z XXVI sesji Rady Powiatu z dnia 
30 października 2012r., który był wyłożony do wglądu w Wydziale Ogólno – 
Organizacyjnym. Do treści protokołu nie wniesiono uwag. 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
protokołu.  
Protokół z XXVI sesji Rady Powiatu przyjęto jednogłośnie. 
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Ad. 4  
         Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zabranie głosu Pana Czesława Szarka – 
Kapitana Żeglugi, który skierował do Rady pismo w sprawie ochrony przeciwpowodziowej 
rzeki Odry oraz rozwoju gospodarczego wzdłuż jej biegu.  
         Kapitan Czesław Szarek jako przedstawiciel środowiska żeglugi śródlądowej złożył 
podziękowanie za podjęcie przez Radę Powiatu we wrześniu 2011r. uchwały w sprawie 
wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu 
systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry. Dzięki tej decyzji Rady Powiatu Odra 
powoli, lecz skutecznie powraca na żeglugową mapę Europy. Rzeką bardzo mocno interesują 
się zagraniczni partnerzy z północy Europy i sąsiedzi z południa Europy Środkowej (Czesi, 
Słowacy, Węgrzy, Słoweńcy, Chorwaci). Racjonalna gospodarka wodna na Odrze i jej 
dopływach zaowocuje bezpieczeństwem hydrologicznym, środowiskowym i gospodarczym 
tzn. zielonym korytarzem transportowym pomiędzy Bałtykiem i Adriatykiem (CTC). 
Uruchomienie uśpionego potencjału w dolinie Odry to klucz do rozwoju gospodarczego 
regionu zachodniej Polski. Istniejąca infrastruktura hydrotechniczna i żeglugowa ma szanse 
na normalne funkcjonowanie i na dalszą modernizację. Port Koźle ma szanse na uczynienie 
go największym zapleczem logistycznym południowej Polski. Podjęcie inwestycji takich jak 
budowa zbiornika Racibórz, budowa kanału Odra-Dunaj czy Kanału Śląskiego utworzy z 
Kędzierzyna – Koźla ważny węzeł wodny Europy. Osadzenie w Kędzierzynie –Koźlu 
gospodarza administracyjnego dorzecza Odry to kolejny klucz do sukcesu.  
Pan Kapitan ponownie dziękując za dotychczasowe działania powiatu zwrócił się z prośbą o 
powołanie osoby, która swoją postawą i zaangażowaniem będzie godnie reprezentować 
interesy Odry i naszego regionu.  
 
         Pan Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienie i przystąpił do informacji o 
swoim udziale w ważnych dla powiatu wydarzeniach i uroczystościach oraz o otrzymanych 
pismach w okresie od dnia 30 października do 26 listopada 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.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż Marszałek Województwa Opolskiego 
przekazał do rozpatrzenia przez Radę Powiatu skargę Pana -------------------------- na 
działalność Starosty Powiatu. (Kopia skargi – w załączeniu). Wyjaśnił, iż Pan -------------- 
zwrócił się do Marszałka ze skargą na to, że Pan Starosta nie udzielił mu odpowiedzi na 
pismo złożone 27.08.2012r. w ciągu 30 dni. Pan Marszałek skierował niniejszą skargę do 
rozpatrzenia przez Radę Powiatu. Pan Przewodniczący zaznaczył, iż w związku z powyższym 
skarga powinna zostać skierowana do Komisji Rewizyjnej.  
         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skierowanie niniejszej skargi do Komisji 
Rewizyjnej.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 18 Radnych opowiedziało się za 
skierowaniem skargi do Komisji Rewizyjnej, natomiast 1 Radny wstrzymał się od głosu.  
W wyniku głosowania w/w skargę skierowano do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.  
 
         Kolejno Pan Przewodniczący poinformował, iż Starosta Powiatu przekazał do 
rozpatrzenia przez Radę Powiatu skargę Pani -------------- na działalność Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu. (Skarga – w załączeniu). Pan 
Przewodniczący wyjaśnił, iż Pani --------- wnioskuje o przeanalizowanie przez Radę Powiatu, 
a zatem także przez Komisję Rewizyjną zasadności odrzucenia przez PUP wniosku o 
dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 
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Przytoczył końcowy fragment treści skargi, w którym autorka zwraca się do Starostwa, jako 
jednostki nadrzędnej o wnikliwe przeanalizowanie zasad funkcjonowania PUP, a także o 
interwencję w jej konkretnym przypadku.  
         Przewodniczący Piotr Jahn w związku z powyższym poddał pod głosowanie 
skierowanie przedmiotowej skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 17 Radnych opowiedziało się za 
skierowaniem skargi do Komisji Rewizyjnej, natomiast 2 Radnych wstrzymało się od głosu.  
Rada Powiatu w efekcie głosowania przekazała skargę do rozpatrzenia przez Komisję 
Rewizyjną.  
 
Kontynuując informację o otrzymanych pismach Pan Przewodniczący zapoznał wszystkich z 
zaproszeniem do udziału w debacie klimatycznej "Dobry klimat dla powiatu", która odbędzie 
się 29.11.2012r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Starostwa. Zapewnił, iż istnieje możliwość 
zgłoszenia zainteresowanych do udziału w niniejszej debacie.  
 
         Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż w dniu dzisiejszym na jego 
ręce wpłynął wniosek o odwołanie Pana Artura Widłaka ze stanowiska Starosty Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Odczytał treść wniosku podpisanego przez 6 Radnych: Piotra 
Jahn, Małgorzatę Tudaj, Grzegorza Duszela, Beatę Łobodzińską, Jadwigę Mroczko i Henryka 
Chromika wraz z uzasadnieniem. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.  
 
         Starosta Powiatu Artur Widłak zapewnił, iż szczegółowo odniesie się do każdego z 
zarzutów, lecz nie w obecnym momencie, gdyż dopiero teraz dowiedział się o zarzucanych 
mu osobiście rzeczach, które autorzy wniosku prawdopodobnie nie wiedzą dokładnie w 
czyich kompetencjach się znajdują. Stwierdził: "Niektóre zarzuty są wręcz nieprawdziwe. Nie 
ma żadnych opóźnień w realizacji mostu, a jeśli chodzi o rodziny zastępcze – realizujemy 
ustawę, mało tego mamy coraz więcej chętnych do prowadzenia rodzinnych domów dziecka. 
Nasza nieprzejednana postawa doprowadziła do tego, że mamy już 4 wnioski o utworzenie 
rodzinnych domów dziecka. Między innymi państwo ----------- ostatnio zgodzili się na 
warunki zaproponowane przez Powiat. Ale w myśl zasady: jak się chce uderzyć to kij się 
znajdzie – chyba tak to należy odebrać. Jeśli chodzi o program współpracy z organizacjami to 
powiat, jako pierwszy podjął te działania na terenie wszystkich gmin. Pierwsi żeśmy 
uchwalili Radę Pożytku Publicznego itd. Co do hospicjum – czyje to jest zadanie nie będę 
mówił, bo powinni wszyscy wiedzieć. Co do poparcia społecznego – powołując mnie 
Państwo wiedzieliście, jakie mam poparcie społeczne. Nie będę też na ten temat mówił jak to 
się stało, z jakiego okręgu startowałem, kto startował z mojego okręgu i dlaczego. To są 
znane rzeczy, które nic nie zmieniły w tym momencie tak, że podnoszenie tego w tej chwili 
dla mnie jest zasadą: chcesz uderzyć to kij się znajdzie. Szczegółowo, precyzyjnie na 
wszystkie zarzuty odpowiem na najbliższej sesji." 
         Radna Dorota Tomala zwróciła się do Przewodniczącego Rady Powiatu z pytaniem czy 
nie postąpił za bardzo politycznie będąc szefem wszystkich Radnych i klubów politycznych 
sam pisząc do siebie wniosek i podpisując go. Na forach Przewodniczący Rady również 
występuje politycznie nie zachowując zasad dyplomacji. Zdaniem Radnej w obecnym 
momencie Przewodniczący Rady Powiatu sprzedał się politycznie.  
         Pan Przewodniczący podkreślił, i ż tak samo jak pozostali członkowie Rady jest Radnym 
i nie widzi powodu, dla którego nie miałby podpisywać się pod takim wnioskiem.  
         Radny Leon Piecuch stwierdził, iż niedawno z lektury prasy dowiedział się, że zostanie 
złożony wniosek polityczny. Ten wniosek, który złożono Radny odczytuje faktycznie, jako 
wniosek polityczny i mało uzasadniony. Są tam stwierdzenia nieprawdziwe, polityczne i 
Radny dziwi się, iż Przewodniczący Rady Powiatu, a więc szef wszystkich Radnych tak 
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postępuje. Pan Przewodniczący sam przekazał prasie, że będzie wniosek o odwołanie Zarządu 
– wniosek polityczny. Należy zastanowić się, czym Rada ma się kierować: polityką czy 
działaniem merytorycznym. Radny stwierdził, iż ugrupowanie polityczne Przewodniczącego 
Rady Powiatu jest przekonane o tym, że może zrobić wszystko, ponieważ ma większość 
liczebną wśród tych, którzy mogą głosować. Zaznaczył, iż poraziło go to, że ugrupowanie 
Pana Przewodniczącego chce odwołać Zarząd politycznie.  
         Pan Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż być może w prasie zostały użyte jego słowa na 
ten temat, ale zaznaczył, iż nie tylko on chce odwołania Starosty Powiatu. Pod wnioskiem 
oprócz Przewodniczącego Rady podpisało się 5 Radnych Powiatu. Swoje zdanie Pan 
Przewodniczący wypowiedział podczas konferencji prasowej, a dziennikarze użyli takich a 
nie innych słów. Jeśli Radny powołuje się na artykuł prasowy to powinien zwrócić uwagę 
dziennikarzom.  
         Radny Leon Piecuch zapytał, dlaczego wobec tego Pan Przewodniczący nie sprostował 
tego artykułu u dziennikarzy.  
         Przewodniczący Rady Powiatu podkreślił, i ż dziennikarze z jego wypowiedzi użyli 
informacji. Mieli do tego prawo, bo wypowiedź miała miejsce podczas konferencji prasowej.   
         Radna Teresa Koczubik zaapelowała o zakończenie dyskusji nazywając wypowiedzi 
części Radnych hipokryzją. Wiele decyzji Rady było podejmowanych politycznie, więc ataki 
na Przewodniczącego Rady są niestosowne.  
 
W związku z chwilową nieobecnością Starosty Powiatu na sali obrad zamieniono kolejność 
rozpatrywania punktów 5 i 6 porządku sesji. W pierwszej kolejności Rada przystąpiła do 
realizacji punktu 6, czyli informacji o działalności komisji problemowych.  
 
Ad. 6  
         Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Duszel jako pierwszy 
złożył informację o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. Poinformował, iż Komisja 
spotkała się w dniu 15.11.2012r. W pierwszej części posiedzenia odbyła się dyskusja z 
udziałem przedstawicieli rodzin zastępczych funkcjonujących w powiecie na temat wdrażania 
ustawy o wspieraniu rodziny i o pieczy zastępczej. Po dyskusji Komisja zwróciła się do 
Zarządu Powiatu o przeanalizowanie i uwzględnienie propozycji nowych rozwiązań w 
kwestii wynagradzania rodzin zastępczych, ponieważ uzyskano informację o rozwiązaniu 
zastosowanym w Powiecie Raciborskim i rozwiązań funkcjonujących w kilku innych 
ościennych powiatach. Pan Przewodniczący w związku z pojawianiem się kolejnych 
wniosków o utworzenie rodzinnego domu dziecka wyraził nadzieję, iż w najbliższej 
przyszłości takie domy powstaną. W kolejnej części Komisja zajmowała się opiniowaniem 
projektów uchwał. Następnie Przewodniczący Komisji odczytał wnioski podjęte przez 
Komisję na niniejszym posiedzeniu. Wnioski z posiedzenia Komisji – w załączeniu do 
niniejszego protokołu.  
 
         Przewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Stefan Wałach poinformował, iż 
posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 09.11.2012r. Tematem obrad Komisji było 
rozpatrywanie wniosków o środki na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach. 
Do Starostwa wpłynęły 3 wnioski o dotacje na niniejsze prace na rok przyszły. W trakcie 
burzliwej dyskusji stwierdzano, że przyznana kwota 30 000 zł. była zbyt mała. Zastanawiano 
się także, co zrobić z wnioskami złożonymi w poprzednim roku, które w ogóle nie zostały 
rozpatrzone. W związku z powyższym Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek, aby nie 
rozpatrywać tego tematu na przedmiotowym posiedzeniu. Radna Dorota Tomala 
zawnioskowała żeby w tym roku kwotę proponowaną przez Zarząd przeznaczyć na inny cel 
tj., na bursę szkolną na zapewnienie dzieciom posiłków w czasie weekendów. Decyzję w 
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niniejszej sprawie podejmie jednak Zarząd. Komisja ustaliła, iż następne posiedzenie 
odbędzie w Bursie Szkolnej z udziałem dyrekcji i samorządu uczniowskiego. Wnioski 
Komisji – w załączeniu.  
 
         Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Małgorzata Tudaj 
poinformowała, iż Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 16.11.2012r. W posiedzeniu 
uczestniczyli: Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 
Waldemar Nowak, Dyrektor PZD Arkadiusz Kryś i Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka. Pani 
Przewodnicząca odczytała podjęte przez Komisję wnioski i wydane opinie. (Wnioski z 
posiedzenia – w załączeniu do niniejszego protokołu).  
 
         Przewodnicząca Komisji Budżetu Jadwiga poinformowała, iż Komisja odbyła swoje 
posiedzenie w dniu 21.11.2012r. Głównym tematem posiedzenia był projekt budżetu powiatu 
na 2013r. w części dotyczącej dochodów i wydatków oświatowych. W kolejnej części 
Komisja opiniowała proponowane do budżetu zmiany. Komisja przyjęła wniosek o 
sporządzanie krótszych protokołów z posiedzeń. Projekt budżetu w części oświatowej został 
omówiony przez Kierownika Wydziału Oświaty Renatę Scheit wraz z inspektorem Alicją 
Pałosz. W trakcie dyskusji zwracano uwagę na kwestię urealnienia dochodów po to, aby nie 
dokonywać zbyt często zmian w budżecie. Zdaniem Pani Przewodniczącej tym razem 
opracowano budżet po stronie dochodów w sposób bardzo przemyślany, przyjmując iż będą 
one większe. Komisja otrzymała informację, że potrzeby oświaty w zakresie wydatków 
zostały zabezpieczone w 100 %, za wyjątkiem energii, na którą zostanie ogłoszony przetarg. 
Komisja zapoznała się ze źródłami finansowania wydatków oświatowych, czyli subwencją, 
dochodami, dotacjami zewnętrznymi i pokryciem brakujących środków. Przedstawione 
Komisji zmiany budżetu na 2012r. zaopiniowano pozytywnie. Ponadto Komisja zapoznała się 
z pismami SP ZOZ skierowanymi do Zarządu Powiatu w sprawie budowy lądowiska oraz w 
sprawie zabezpieczenia środków na działalność bieżącą SP ZOZ. Członkowie Komisji 
zwracali uwagę, iż razem z niniejszymi pismami powinni otrzymać stanowisko Zarządu 
Powiatu odnośnie tych pism. (Wnioski z posiedzenia Komisji – w załączeniu.)  
 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko poinformował, iż posiedzenie 
Komisji odbyło się w dniu 26.11.2012r. Komisja rozpatrywała skargę na Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy, lecz w związku z występującymi wątpliwościami Komisja 
postanowiła niniejszy temat kontynuować na kolejnym posiedzeniu, w którym powinien 
uczestniczyć prawnik. Poproszono obie strony o dostarczenie dodatkowych dokumentów. W 
następnej części posiedzenia Komisja dokonała analizy sytuacji finansowej w SP ZOZ 
Kędzierzyn – Koźle za okres III kwartałów 2012r. Podjęto jednogłośnie wniosek obligujący 
Zarząd do podjęcia starań pozyskania środków na budowę lądowiska dla helikopterów. Na 
zakończenie Komisja podjęła wniosek o sporządzanie krótszych protokołów z posiedzeń 
Komisji. (Wnioski Komisji – w załączeniu).  
 
Ad. 5  
         Starosta Powiatu Artur Widłak przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w okresie od 30 października 2012r. do 17 listopada 
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 01 – 19 
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listopada br. uzupełnioną o informacje za okres 20 – 26 listopada br. Kalendarz wraz z 
uzupełnieniem stanowią załączniki do protokołu.  
 
         Radny Grzegorz Duszel odniósł się do pism SP ZOZ skierowanych do Zarządu Powiatu 
i przekazanych Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu. Podkreślił, i ż 
Komisja Zdrowia i Komisja Infrastruktury złożyły do Zarządu Powiatu wnioski, które bez 
żadnego komentarza, wskazania źródeł finansowania, czy bez jakiejkolwiek decyzji zostały z 
powrotem skierowane do Komisji. Nie o to chodziło Komisjom, które nie oczekują, iż Zarząd 
będzie informował Radę, jakie sprawy do niego wpływają tylko oczekuje, że Zarząd podejmie 
konkretne decyzje, które będą sygnałem dla Rady Powiatu. Z przekazywania pism 
wpływających do Zarządu Powiatu Komisjom bez informacji o konkretnych decyzjach nic 
nie wynika.  
         Starosta Powiatu wyjaśnił, iż przekazywanie pism jest spowodowane tym, iż Zarząd 
chce, aby Radni mieli na bieżąco pełne informacje o zgłaszanych wnioskach i problemach. SP 
ZOZ w działalności powiatu jest punktem newralgicznym, dlatego biorąc pod uwagę rangę 
spraw Zarząd zdecydował, iż wszelkie istotne pisma Komisje będą otrzymywały przed 
posiedzeniem Zarządu, a Zarząd niezależnie od informacji przekazanej Komisji będzie 
zajmował się niniejszymi sprawami na swoich posiedzeniach. O podjętych przez Zarząd 
uchwałach lub decyzjach każda z zainteresowanych Komisji będzie ponownie informowana. 
Przekazanie Komisjom pism nie ma na celu zrzucenia ciężaru odpowiedzialności oraz 
obarczenia podjęciem decyzji tylko poinformowania o sytuacji w temacie ochrony zdrowia i 
SP ZOZ. Jedno z najbliższych posiedzeń Zarządu zostanie niemal w całości poświęcone 
sprawom SP ZOZ, gdyż jest bardzo dużo trudnych tematów do rozwiązania.    
         Radna Małgorzata Tudaj podkreśliła, iż Komisja otrzymała obszerny plik dokumentów, 
w tym kopie pism wysłanych do gmin m.in. w sprawie budowy lądowiska. Radna zapytała, 
kto ma realizować niniejszą inwestycję i jak przedstawia się sprawa własności gruntu, na 
którym ma być ona realizowana. Obecnie poszukuje się środków na inwestycję, podczas gdy 
sprawa własności gruntów nie została wyjaśniona. Ponadto Radna odnosząc się do 
sprawozdania Zarządu i informacji o oddelegowaniu Wicestarosty na okres 1 tygodnia do 
nadzoru i kontroli Powiatowego Zarządu Dróg zapytała, po co Pani Wicestarosta została 
skierowana do nadzoru, jeśli obsada kadrowa jednostki jest stuprocentowa.  
         Starosta Artur Widłak odpowiedział, iż oddelegowanie Pani Wicestarosty miało na celu 
funkcję kontrolną pracy PZD. Zarząd chciał, aby w ramach kontroli Pani Wicestarosta 
przyjrzała się pracy jednostki.   
         Radna Małgorzata Tudaj przypomniała, iż Wicestarosta została oddelegowana na 
tydzień do kontroli w PZD i okres ten przedłużono o kolejny tydzień. W tym czasie Dyrektor 
PZD nie otrzymał nagrody. Radna zapytała czy niniejsze kwestie są ze sobą powiązane.  
         Pan Starosta wyjaśnił, iż obydwa tematy są ze sobą połączone, bo gdyby nie było 
zastrzeżeń do Dyrektora PZD Zarząd Powiatu podjąłby inną decyzję.  
         Wicestarosta Powiatu w kwestii budowy lądowiska zaznaczyła, iż jego lokalizacja ma 
miejsce na wyspie pomiędzy dwoma korytami Odry. Niniejszy teren znajduje się we 
władaniu gminy Kędzierzyn – Koźle, przy czym w poprzedniej kadencji władze podpisały 
porozumienie, w którym na funkcję lądowiska ustaliły jego dyspozycyjność dla powiatu. 
Inicjatywa związana z niniejszym przedsięwzięciem leży po stronie powiatu. Porozumienie w 
sprawie terenu powstało przed kilku laty i dotyczy ono dysponowania tym terenem na 
potrzeby lądowiska. Pani Wicestarosta zaproponowała, iż na posiedzenie komisji 
problemowej udostępni niniejszy dokument do wglądu.  
         Radna Beata Łobodzińska przypomniała, iż 14 listopada br. Starosta Powiatu brał udział 
w spotkaniu poświęconym koncepcji zagospodarowania dróg w Kędzierzynie – Koźlu i 
zapytała, z kim było niniejsze spotkanie oraz jakich koncepcji dotyczyło. Nadto Radna 
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poprosiła o więcej informacji odnośnie wniosków ze spotkania z dnia 19.11.2012r. z Minister 
Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską. 
         Wicestarosta Gabriela Tomik sprostowała, iż w kalendarz spotkań wkradł się błąd 
dotyczący spotkania z dnia 14.11.2012r w sprawie koncepcji zagospodarowania dróg 
gminnych. W niniejszym spotkaniu uczestniczyła Wicestarosta, która materiał omawiany na 
spotkaniu przedstawiła Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa w wersji opisowej. Na 
spotkaniu przedstawiony został projekt zagospodarowania skrzyżowań dróg powiatowych z 
drogami niższych kategorii, których rozwiązania projektowe przedstawia gmina. W spotkaniu 
brał udział Wiceprezydent Miasta i jego służby oraz Wicestarosta Powiatu z Dyrektorem 
PZD. Protokół z przedmiotowego spotkania jest dostępny i zostanie przedstawiony Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa.  
         Starosta Powiatu w kwestii spotkania z Minister Elżbietą Bieńkowską poinformował, iż 
Pani Minister przedstawiała założenia rządu RP w umowie z Unią Europejską, o co niedawno 
walczył w Brukseli Pan Premier RP. Na chwilę obecną kwestie uzgodnione w Brukseli nie są 
jeszcze zatwierdzone. Na spotkaniu przedstawiono założenia o jakie kwoty Polska będzie 
występować do UE, jakie będą wpłaty i jaki będzie podział środków na projekty unijne w 
poszczególnych działach.  
         Radny Grzegorz Duszel powracając do tematu SP ZOZ przypomniał, iż w październiku 
odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa, w którym uczestniczyła większość Radnych. Na 
przedmiotowym posiedzeniu nie było Starosty Powiatu. Było to najważniejsze spotkanie 
dotyczące spraw z zakresu zdrowia w obecnej kadencji. W wyniku tego posiedzenia 
skierowano do Zarządu Powiatu kilka grup wniosków dotyczących m. in. lądowiska, 
finansowania działalności bieżącej i stworzenia harmonogramu inwestycji dostosowujących 
szpital do wymagań ustawy do 31 grudnia 2016r. Komisje zawarły we wnioskach adnotację, 
iż oczekują na informację do 05 listopada br. Dziś Pan Starosta informował, że Zarząd 
niniejsze sprawy będzie rozpatrywał na jednym z kolejnych posiedzeń, a Komisje zamiast 
informacji zwrotnej otrzymały to, co przekazały do Zarządu. Odnośnie tematu lądowiska, 
który jest bardzo pilny należy stwierdzić, iż problem ten ma dwa wątki: montaż finansowy i 
zagadnienia formalno – prawne, których załatwianie należało rozpocząć już wcześniej.  
         Starosta Powiatu przypomniał, iż kilka lat temu teren, na którym ma być wybudowane 
lądowisko należał do powiatu i został przekazany gminie w celu budowy lądowiska dla 
helikopterów. Ten cel jest w dalszym ciągu aktualny. Powiat nie musi stać się ponownie 
właścicielem terenu, aby móc wybudować lądowisko, bo jest to cel społeczny i może to 
zrobić na podstawie zawartej umowy. W kwestii montażu finansowego Pan Starosta 
zaznaczył, iż niniejsza informacja wpłynęła do Zarządu zbyt późno, bo było to w trakcie 
kończenia prac nad projektem budżetu powiatu na 2013r. Zarząd nie był w stanie już 
wkomponować niniejszej inwestycji w projekt, gdyż tak duża kwota zmusiłaby do rezygnacji, 
z któregoś z zadań inwestycyjnych np. z remontu Alei Lisa. Zarząd ma na uwadze montaż 
finansowy lądowiska, ale zadanie to nie zostało wyszczególnione w budżecie, bo nie może 
być z uwagi na konieczność spełnienia wskaźników finansowych. Zarząd będzie poszukiwał 
wszystkich środków, aby niniejsze zadanie jako sprawę priorytetową zrealizować w 2013r.  
         Przewodniczący Rady Powiatu wyraził wątpliwości czy powiat może budować na 
terenie nienależącym do niego. Wyraził przypuszczenie, że powiat może odwołać darowiznę 
terenu gminie. Zdaniem Przewodniczącego poza budową mostu Cisek – Bierawa lądowisko 
jest inwestycją priorytetową w obecnej kadencji.  
         Radna Małgorzata Tudaj również opowiedziała się za tym, aby podjąć uchwałę w 
sprawie cofnięcia darowizny terenu pod lądowisko gminie. Będzie to pierwszy krok w 
kierunku inwestycji budowy lądowiska. Powiat nie powinien poszukiwać pieniędzy na 
inwestycję, która ma być wykonywana na nie swoim gruncie. 
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         Radny Jerzy Pałys poinformował, iż już w poprzedniej kadencji Rady pracowano nad 
tematem lądowiska. Starostwo posiada obszerną dokumentację z wieloma analizami 
poświęconymi przedmiotowej inwestycji. Radny zwrócił uwagę, iż należy pozyskać fachową 
ekspertyzę lokalizacyjną czy miejsce na wyspie wyznaczone pod lądowisko spełnia warunki 
aerodynamiczne do startu i lądowania helikopterów. Budowa lądowiska jest niezwykle 
ważna, gdyż jego brak grozi odebraniem kontraktu SP ZOZ na około 4 000 000 zł.  
Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z wyjątkiem Członka Zarządu Powiatu 
Jakuba Gładysza nie było nikogo z kierownictwa Starostwa, a Dyrektor SP ZOZ tłumaczył, iż 
jeśli do końca września 2013r. zaangażowanie prac budowy lądowiska nie będzie wynosiło 
80 % to NFZ w październiku nie podpisze kontraktu. Jeśli kierownictwo Starostwa nie 
podejmie natychmiast konstruktywnych działań, to nie będzie możliwości wykonania tej 
inwestycji w określonym terminie.  
Radny zapytał czy można realizować tę inwestycję, jeśli nie jest ona wpisana do budżetu 
powiatu. Na dzień dzisiejszy nie ma ekspertyz i ważnych koncepcji w tej sprawie. Ponadto 
poprosił o informację czy zapłacono już za remont Alei Lisa. Jeśli tak, to jest to jawne 
niedopilnowanie środków publicznych przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. 
Wykonawca pozostawił resztki asfaltu i ziemi na poboczach remontowanego odcinka oraz na 
międzydrożu. Te pozostałości tworzą garby i dają bardzo nieestetyczny wygląd. Dyrektor 
PZD nie zaprosił na odbiór Radnych z 4 okręgu wyborczego Beaty Łobodzińskiej oraz 
Jerzego Pałysa, którzy nie dopuściliby do odebrania remontu. Jest to niegospodarność 
samorządowa. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Starostwa i podpisali 
się w protokole odbioru, a prace zostały wykonane bardzo źle. Radny zaprotestował przeciw 
takim praktykom Dyrektora PZD i zwrócił się do Starosty Powiatu o wyciągnięcie 
konsekwencji.  
         Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż lokalizację lądowiska przedstawił 
Dyrektor SP ZOZ na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa oraz 
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.  
         Starosta Artur Widłak podkreślił, i ż budowa lądowiska nie jest zadaniem Starostwa, lecz 
zadaniem SP ZOZ. To SP ZOZ będzie inwestorem w niniejszej sprawie, gdyż dotyczy to 
elementu funkcjonowania szpitala i szpitalnego oddziału ratunkowego. Powiat, jako organ 
założycielski SP ZOZ ma za zadanie udzielić wszelkiej pomocy – w tym finansowej. 
Odnośnie uwag pod adresem Dyrektora PZD Pan Starosta przyznał, iż Zarząd zauważył, że w 
tej jednostce źle się dzieje i w związku z tym szczególnie przygląda się jej funkcjonowaniu. 
Ma to związek z brakiem premii dla Pana Dyrektora, kontrolą i kilkoma innymi działaniami. 
Po zakończeniu kontroli i opracowaniu wniosków Rada Powiatu zostanie poinformowana o 
konsekwencjach, jakie wyciągnięto w stosunku do pracowników jednostki. Wnioski należy 
wyciągać ostrożnie, mimo iż wiadomo, że w jednostce dzieje się źle, bo na chwilę obecną nie 
ma wystarczającej wiedzy merytorycznej żeby wskazywać konkretne złe punkty. Dyrektor 
PZD został osobiście zobowiązany do uzgadniania ze Starostą Powiatu wszystkich terminów 
odbioru robót, bo kilkakrotnie dokonywano odbiorów bez powiadomienia Starostwa. 
Odnośnie odbioru robót na Alei Lisa Pan Starosta poinformował, iż uczestniczyli w nim 
Radni Powiatu, którzy podpisali się w protokole odbioru.  
         Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy możliwe jest finansowanie inwestycji 
budowy lądowiska, jeśli nie jest ona wpisana do budżetu powiatu.  
         Starosta Powiatu wyjaśnił, iż zadanie to będzie realizowane przez SP ZOZ, a nie przez 
Powiat.  
         Skarbnik Powiatu zaznaczyła, że jeśli Rada Powiatu będzie zamierzała przekazać środki 
na budowę lądowiska to po uchwaleniu budżetu możliwa będzie zmiana polegająca na 
wprowadzeniu dotacji inwestycyjnej na przedmiotowy cel.  
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         Kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Jerzy Kucharski poinformował o 
posiadaniu przez SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle ekspertyzy wykonanej przez przedstawiciela 
SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dotyczącej terenu na wyspie planowanego pod 
lądowisko. Następnie Pan Kierownik odczytał treść ekspertyzy mówiącej o tym, iż teren pod 
lądowisko stałe znajduje się w odległości około 500 m od SP ZOZ na wyspie położonej na 
rzece Odrze nr działki 2477/7. Przedstawiciel Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Andrzej 
Brzeziński uznał, że wymiary wskazanego miejsca są wystarczające do rozpoczęcia prac 
związanych z budową lądowiska. Po stronie południowo-wschodniej wskazanej lokalizacji 
nie ma przeszkód terenowych – jest to obszar nad rzeką Odrą. Po stronie północno-zachodniej 
występują przeszkody, które mogą naruszać płaszczyznę podejścia do ewentualnego 
lądowiska, czyli drzewa oraz antena na budynku możliwe do usunięcia.  
         Radna Beata Łobodzińska w kwestii odbioru powykonawczego remontu Al. Lisa 
poinformowała, iż w odbiorze uczestniczyła osobiście razem z Radną Olgą Pokorską – 
Młodzińską oraz Dyrektorem PZD Arkadiuszem Krysiem i jego zastępcą Krzysztofem 
Siemaszko. Przed podpisaniem protokołu Radne pytały się czy remont został wykonany 
należycie i wówczas Dyrektor zapewniał, że można podpisać protokół odbioru. Radna 
poprosiła, aby w następnych odbiorach uczestniczyła osoba, która bardziej zna niniejszy 
temat, a także Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa. Radna podkreśliła, iż 
podczas odbioru nie były widoczne żadne garby w drodze.  
         Radny Fryderyk Trautberg stwierdził, iż według przekazywanych informacji projekt 
lądowiska istnieje od 2006r. Obecnie Rada rozpatruje go na zasadzie nagłej potrzeby. 
Zdaniem Radnego w poprzednich kadencjach przemilczano ten temat, mimo iż wiedziano, że 
prędzej czy później się on pojawi. Radny poruszał już temat lądowiska na początku kadencji i 
wówczas także go przemilczano. Wnioskował także, aby pozyskać środki i przeprowadzić 
otwarte rozmowy z Wójtami Gmin na sesjach, gdyż obecnie panuje duże niezrozumienie 
niniejszego tematu wśród Radnych gminnych. Z powodu braku zrozumienia Radni dali 
negatywną odpowiedź na skierowane do gmin pisma o dofinansowanie. Radny poprosił, aby 
udać się na sesje Rad Gmin i przedstawić niniejszą sprawę oraz wyjaśnić, dlaczego jest ona 
tak pilna i nieodzowna. Kwestia lądowiska nie dotyczy jedynie gminy Kędzierzyn – Koźle i 
powiatu, lecz bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców pozostałych gmin w powiecie. W 
temacie budowy lądowiska należy opierać się na ekspertyzach lokalizacyjnych fachowców, 
gdyż Radni nie są ekspertami w tej dziedzinie. Trzeba podjąć zdecydowane działania, 
ponieważ zgodnie z informacją Dyrektora SP ZOZ, jeśli do listopada 2013r. nie będzie 
lądowiska to SP ZOZ nie uzyska kontraktu z NFZ na SOR, a to spowoduje konieczność 
zamknięcia oddziału i zwolnienia około 60 osób z pracy.  
         Radny Józef Gisman zwrócił uwagę, iż pod lądowisko została załatwiona dzięki 
działaniom Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji konkretna działka. Była ona własnością 
RZGW i powiat nie mógł jej przejąć. W związku z tym przekazano ją w darowiźnie Gminie 
Kędzierzyn – Koźle. Budowa lądowiska znajduje się we wspólnym interesie, więc własność 
działki w tym przypadku nie ma znaczenia. Działkę można użyczyć i prowadzić na niej 
budowę. W poprzedniej kadencji wystąpiono o ekspertyzę dotyczącą lokalizacji lądowiska, 
gdyż brano pod uwagę teren przy ul. Łukasiewicza i na wyspie tzw. "wzgórzu Kałuży". 
Przeprowadzono stosowne testy i ustalono, iż jest ono w bardzo bliskiej odległości od 
szpitala. Początkowo rozważano także możliwość budowy lądowiska na terenie szpitala, ale 
jest to teren zabudowany m.in. PAKS i otoczony starym drzewostanem, co uniemożliwiałoby 
start śmigłowcom. Eksperci uznali, iż ta lokalizacja nie jest przydatna, dlatego wytypowane 
zostały w/w dwa miejsca i ostatecznie zdecydowano się na lokalizację na "wzgórzu Kałuży". 
Wszystkie materiały w tej sprawie znajdują się w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej. 
Najbliższym krokiem w kierunku realizacji inwestycji jest podjęcie przez SP ZOZ decyzji o 
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budowie lądowiska i opracowanie dokumentacji. Radny poinformował, iż SP ZOZ w Nysie 
pozyskał środki przeznaczone na Krajowe Ratownictwo Medyczne na budowę lądowiska.  
         Radna Danuta Wróbel przypomniała, iż na ostatnim szkoleniu dla Radnych Powiatu 
wyjaśniono, iż środki, które powiat przekazywał SP ZOZ na ubezpieczenie i których nie 
musiał przekazywać wynikały z wprowadzenia Radnych w błąd. Te pieniądze mogły być już 
przeznaczone na budowę lądowiska i wówczas Rada nie byłaby postawiona w sytuacji, że 
jeśli nie da pieniędzy na lądowisko, to nie zostanie zawarty kontrakt z NFZ. Radna wyraziła 
ubolewanie z faktu, że nie poinformowano o tym Rady wcześniej.  
 
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka omówiła stan zobowiązań SP ZOZ Kędzierzyn – 
Koźle na dzień 31.10.2012r. (informacja w postaci tabeli – w załączeniu).  
Poinformowała, że SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle na koniec października br. posiadał 
zobowiązania ogółem w wysokości 15 115 334,51 zł., i były one niższe od zobowiązań 
ogółem na dzień 30.09.2012r. o kwotę 844 297,28 zł. Na koniec października zakład posiadał 
zobowiązania wymagalne w wysokości 7 630 728,95 zł. W stosunku do końca września 
wzrosły one o kwotę 357 019,76 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu 
długoterminowego na koniec października 2012r. wynosiły 7 731 958,54 zł. Są one niższe o 
spłatę raty, czyli 154 639,18 zł. Zakład posiadał na koniec października zobowiązania 
długoterminowe z tytułu leasingu w wysokości 92 369,38 zł.  Były one niższe od zobowiązań 
z września br., o spłatę raty leasingu w wysokości 1 516,86 zł. Na dzień 31 października br. 
SP ZOZ posiadał udzielone pożyczki przez powiat w łącznej kwocie 1 253 686,00 zł.  
Niniejszy stan jest mniejszy o kwotę umorzonej pożyczki w wysokości 203 893,00 zł.  
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec października na koncie SP ZOZ 
wynosił 3 868 369,22 zł.  
Pani Skarbnik przekazała również Radnym tabelaryczną informację z zakresu wydatków, 
zobowiązań i należności jednostek organizacyjnych powiatu wg stanu na dzień 31.10.2012r. 
(Informacja w formie tabeli – w załączeniu).  
 
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym w 
dniu 19 listopada została przeprowadzona przez pracownika Archiwum Państwowego w 
Opolu kontrola w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Starostwo 
oczekuje na ewentualne zalecenia, przy czym z protokołu wynika, że nie było zastrzeżeń.  
 
Ad. 7  
         Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu Krzysztof Gaworski złożył 
informację o stanie środowiska w Województwie Opolskim, w tym w powiecie 
Kędzierzyńsko – Kozielskim za 2011 rok.  
Informacja w formie pisemnej została Radnym przekazana drogą elektroniczną i stanowi ona 
złącznik do protokołu.  
W swoim wystąpieniu Pan Inspektor szczególną uwagę poświęcił sprawom z zakresu 
zanieczyszczenia i ochrony powietrza. Podkreślił, i ż współpraca Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego z WIOŚ w zakresie wsparcia finansowego i pomocy w wykonywaniu badań 
trwa od 2004r. Dzięki tym badaniom wiadomo już jaki jest rozkład stężeń benzenu na terenie 
miasta Kędzierzyn – Koźle. Początkowo strefą podlegającą ocenie był powiat, potem, grupa 
powiatów, przy czym Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski wydzielono, jako samodzielny 
powiat. Dziś zgodnie z nową dyrektywą unijną czystszego powietrza dla Europy 
Województwo Opolskie zostało podzielone na dwie strefy: miasto Opole i pozostałą część 
województwa. Przy benzenie całe województwo zostało oznaczone klasą C, ale kolejne 
działania WIOŚ zmierzają do uściślenia, gdzie stężenie benzenu w powietrzu jest największe. 
Dzięki współpracy z samorządem powiatowym oraz udziałowi Urzędu Marszałkowskiego 
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udało się przygotować i zweryfikować pewne działania i dzięki temu chcąc pomóc w 
rozstrzygnięciu sprawy pozyskano stację mobilną Krajowego Laboratorium Referencyjnego z 
Krakowa, które pracuje pod nadzorem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Stację 
ulokowano w Kędzierzynie – Koźlu przy skrzyżowaniu w Blachowni Holding ulic 2 z A 
(rejon przemysłowej oczyszczalni ścieków). Obecnie prowadzone są pomiary, które WIOŚ 
chce poszerzyć o okres grzewczy. Badania będą prowadzone do końca br. Właścicielem 
wyników będzie Urząd Marszałkowski, dlatego Pan Inspektor zaproponował, aby na sesję 
Rady poświęconą szerzej niniejszemu tematowi zaprosić przedstawiciela Urzędu 
Marszałkowskiego, ponieważ został uchwalony program ochrony powietrza dla rejonu 
Kędzierzyna – Koźla. Po ostatnich zmianach prawa ochrony środowiska WIOŚ będzie 
kontrolował wdrażanie tego programu. Program został utworzony przez Zarząd 
Województwa w porozumieniu ze Starostami oraz Wójtami i Burmistrzami z danego terenu. 
WIOŚ w wyniku kontroli stwierdza fakt występowania przekroczeń. Należy zwrócić uwagę, 
iż organem uprawnionym do wydawania decyzji o korzystaniu ze środowiska w przypadku 
większości firm Kędzierzyńsko – Kozielskich jest Marszałek Województwa (do 2008r. 
Wojewoda Opolski), a dla mniejszych instalacji – Starosta Powiatu. WIOŚ natomiast 
kontroluje czy te instalacje, które posiadają pozwolenia wydane przez w/w organy spełniają 
wymogi postawione w niniejszych pozwoleniach. Aktualnie na 18 instalacji, które w swoim 
procesie technologicznym posiadają benzen, lub wytwarzają go jako produkt uboczny 
wszystkie spełniają nałożone na nie wymogi prawne. Mimo tego w mieście występują 
przekroczenia benzenu, w niektórych miejscach dosyć znaczne. Konsekwencją takiej oceny 
jest program naprawczy, który trzeba będzie wdrożyć, gdyż grożą za to znaczne kary.  
Aktualnie w skali Europy funkcjonuje 7 stref, w których benzen jest przekroczony i 3 spośród 
nich znajdują się w Polsce. Pierwsza z niniejszych stref obejmuje Kędzierzyn – Koźle. W 
wyniku prowadzonych we współpracy z powiatem i Urzędem Marszałkowskim przez 8 lat 
badań wykluczono rejony na terenie Kędzierzyna – Koźla, w których przekroczeń nie ma. 
Dziś wiadomo, że do lokalizacji stacji mobilnej wyznaczono 13 ostatnich punktów 
pomiarowych, w których wykonywane były pomiary od czerwca br. do października br. 
Średnia za 2 miesiące stężeń benzenu w punkcie pomiarowym przy ul. Mostowej wynosi 1,2 
µg, podczas gdy norma monitoringowa dla społeczeństwa wynosi 5 µg. Na terenie Blachowni 
Holding na skrzyżowaniu ulic 2 i B średnia wynosi 606,9 µg. Najwyższą średnią odnotowano 
na terenie Blachowni Holding na skrzyżowaniu ulic 2 i A w miejscu rozładunku cystern 
kolejowych z benzenem – wynosiła ona 1489 µg. 
Pan Inspektor podkreślił, i ż na benzenie w Kędzierzynie – Koźlu nie da się zbić żadnego 
kapitału politycznego, gdyż potrzebna jest wspólna praca wszystkich jednostek 
poszczególnych szczebli samorządowych, w celu przekonania do programu naprawczego 
przemysłu. Program ten będzie miał wpływ na kilkaset osób i miejsc pracy oraz na 
wszystkich mieszkańców, którzy będą musieli ponieść odpowiedzialność za jego realizację. 
Należy pamiętać, że zakłady mają prawo bronić się przed tymi konsekwencjami. Minister 
Środowiska rozpatruje odwołania zakładów i tym sposobem np. Zakłady Azotowe nie muszą 
prowadzić pomiarów automatycznych, mimo że Urząd Marszałkowski chciał te pomiary 
wprowadzić. Niniejsze pomiary prowadzi Petrochemia, która nie odwołała się od nałożonej 
decyzji. Trzeba wiedzieć, że Państwowa Inspekcja Sanitarno – Epidemiologiczna także 
prowadzi pomiary benzenu na stanowiskach pracy, gdzie wartość osiągalna wynosi 1,6 mg  
(1 600  000 µg), podczas gdy norma dla całego terenu wynosi 5 µg. Należy pamiętać, że 
substancja ta jest niewyczuwalna, wyczucie jej zapachu dowodzi, iż w powietrzu znajduje się 
dawka śmiertelna. 
Wyniki ze stacji mobilnej powinny potwierdzić badania prowadzone przez WIOŚ metodą 
pasywną. Poparciem prowadzonych badań są wyniki pomiarów na ul. Mostowej. WIOŚ 
wykonuje również pomiary benzenu metodą pasywną dla strefy poza miastem Opole tj. w 
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Brzegu (przy współudziale tamtejszego Starostwa), Kluczborku i Zdzieszowicach, gdzie 
występują podobne stężenia benzenu jak w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Szkolnej. Inspektor 
WIOŚ podkreślił jednoznacznie, że wyniki badań monitoringowych nigdy nie wskażą 
sprawcy. Na emisję benzenu składają się emisje punktowe, czyli emisje z instalacji 
produkujących oraz emisje prawnie nienormowane – powierzchniowe np. z oczyszczalni 
ścieków działającej zgodnie z prawem, ale posiadającej idealne warunki do parowania 
benzenu. Monitoring pokazuje zawartość stężenia, lecz nie wskazuje sprawcy. Instalacje w 
zakładach produkcyjnych mają określoną sprawność, a zadaniem tych zakładów jest 
wypracowanie zysku i to stanowi sedno problemu. Departament Ochrony Środowiska 
przystąpi do weryfikacji pozwoleń zintegrowanych we współpracy ze Starostwem. Ponadto 
wdrażanie programu ochrony powietrza będzie kontrolowane przez WIOŚ. Odnośnie 
rozlokowania punktów pomiarowych Pan Inspektor zaznaczył, że sieć pomiarowa benzenu 
(Brzeg, Kędzierzyn - Koźle, Opole, Zdzieszowice, Krapkowice, Januszkowice, Dobrzeń 
Wielki, Pruszków) wszędzie wykazuje wyniki mieszczące się w średniej europejskiej do 3 µg. 
W rejonie Blachowni Holding występują miejsca, gdzie średnie pomiary wskazują 1 600 µg, 
przy czym w okresie września – października cząstkowa średnia wynosiła 1 900 µg. Badania 
jakości powietrza uwzględniają dwa kryteria: zdrowie mieszkańców i ochronę roślin. Z tego 
powodu badane są zawartości ozonu, dwutlenku siarki, tlenków azotu, benzenu i pyłu 
zawieszonego PM 10, który jest przekroczony w całym kraju i PM 2,5 przekroczonego w 
Kędzierzynie – Koźlu i Kluczborku, a także węglowodorów aromatycznych i rtęci. Według 
posiadanych przez WIOŚ informacji Zakłady Azotowe zaprzestaną w ogóle używania 
benzenu w swojej technologii od II połowy 2013 roku.  
Kolejno Inspektor WIOŚ omówił pokrótce stan wód wyjaśniając, iż pogłoski o tym, że w 
Polsce wody mają najgorszy stan spośród krajów Europy są nieprawdziwe. Stan wód (poza 
Kłodnicą i Kanałem Gliwickim) ulega systematycznej poprawie. Monitoring wód polega na 
badaniu 52 wskaźników dla każdego z punktów, natomiast do oceny przyjmuje się najgorszy 
z uzyskanych wskaźników. Oznacza to, że jeśli wszystkie wskaźniki poza jednym wykazują 
klasę I, a ten jeden np. V to woda uzyskuje klasę V. O poprawie jakości wody świadczy fakt, 
iż w 2005 r. na 52 wskaźniki przekroczone było 25 – 28, a obecnie takich wskaźników jest 7-
9. W wielu punktach pobierania próbek woda znacznie się poprawiła.  
Inspektor WIOŚ poinformował także, iż w roku 2011 nie badano poziomu hałasu na terenie 
Kędzierzyna – Koźla, ponieważ układ pomiarów hałasu jest rozłożony na 3 lata i każdego 
roku badana jest inna część województwa. W monitoringu pól elektromagnetycznych miasta 
powyżej 50 000 mieszkańców posiadają 15 punktów pomiarowych, a pozostałe miasta w 
województwie posiadają w sumie 15 punktów pomiaru, podobnie jak tereny wiejskie. W 
Kędzierzynie – Koźlu badania wykonywano w 6 punktach i nigdzie nie odnotowano 
przekroczeń.  
Na zakończenie wystąpienia Inspektor Krzysztof Gaworski wyraził przekonanie, iż istnieje 
możliwość rozwiązania problemu z benzenem. Zapewnił, iż dzięki wieloletniej współpracy z 
samorządem powiatowym WIOŚ udało się wykonać szereg działań zbliżających do tego. 
Zaproponował, aby szczegóły dotyczące benzenu i programu naprawczego Rada Powiatu 
omówiła w gronie poszerzonym o Marszałka Województwa oraz przedstawicieli samorządu 
miejskiego. Decyzje muszą być podjęte w takim gronie. Samorządowcy w tym temacie muszą 
wywierać presję na Marszałku Województwa, ale powinni kierować się zasadą: jak najmniej 
obciążeń dla mieszkańców oraz przemysłu, który pośrednio skutkuje na mieszkańców. 
Osiągnięcie wymaganego poziomu jest konieczne, gdyż Polsce grożą z tego powodu kary. 
Zbliżająca się groźba nałożenia kar spowoduje inne spojrzenie władz centralnych na niniejszy 
temat. Z tego powodu w pewnych krajach na świecie zakłady przemysłowe otrzymują środki 
finansowe od państwa z przeznaczeniem na przeniesienie w inne miejsce.  
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         Przewodniczący Rady Powiatu podsumowując wystąpienie Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska zapytał czy można mówić o tym, że środowisko "robi się czystsze". 
         Inspektor Krzysztof Gaworski podkreślił, i ż jednostką przyjętą do oceny jest 
województwo. Powiat stanowi zbyt mały obszar do oceny. Trzeba pamiętać, że środowisko 
nie jest martwym tworem, tylko takim, który stale się zmienia. Patrząc jednak na oceny 
biologiczne wód należy zauważyć, że w nieco zmienionej formie powraca w nich życie. 
Efekty już zaczynają przynosić budowy wszelkich oczyszczalni ścieków, kanalizacji itd. 
Patrząc na ocenę benzenu należy pamiętać, że w 2005r. punktem wyjściowym było 18 mmg, 
natomiast w latach kolejnych 10-11 mmg. Dowodzi to faktu, iż inwestycje wnoszone w 
przemysł również przynoszą określone rezultaty. Dzieje się to jednak zbyt wolno.     
         Radna Olga Pokorska – Młodzińska przypomniała zgłoszoną przez siebie na jednej z 
wcześniejszych sesji prośbę o zorganizowanie sesji poświęconej tematowi zanieczyszczenia 
powietrza benzenem w styczniu 2013r. po zakończeniu wszystkich przewidzianych serii 
pomiarów wykonywanych przez stację mobilną. Radni chcieliby zapoznać się z ostatecznymi 
wynikami i przedyskutować je wspólnie z WIOŚ oraz wypracować wnioski. Radna chciałaby, 
aby w niniejszej sesji uczestniczył Marszałek Województwa i Posłanka RP Brygida Kolenda 
Łabuś zajmująca się zanieczyszczeniem powietrza. Ponadto Radna chciałaby otrzymać 
informację czy stacja mobilna mogłaby być wykorzystywana w Powiecie Kędzierzyńsko – 
Kozielskim także w przyszłym roku do prowadzenia pomiarów. 
         Przewodniczący Rady Powiatu zapewnił, iż podjął już rozmowy z Marszałkiem 
Województwa w sprawie uczestnictwa w sesji poświęconej analizie wyników 
zanieczyszczenia powietrza benzenem.  
         Inspektor Krzysztof Gaworski wyjaśnił, iż to Marszałek Województwa wnioskował o 
stację mobilną. WIOŚ może zrobić to tylko wówczas, gdy nie dysponuje stacją automatyczną. 
W Kędzierzynie – Koźlu od 2005r. pracuje stacja automatyczna. O stację mobilną wystąpił 
Marszałek, któremu WIOŚ pomógł w przygotowaniach i sprawował nadzór nad 
prowadzeniem pomiarów. WIOŚ opracuje wyniki pomiarów, ale ich właścicielem będzie 
Marszałek Województwa. Zdaniem Pana Inspektora możliwe jest zgłoszenie przez Radę 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego lub Marszałka Województwa wniosku o stację 
mobilną do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Obecnie koszty prądu zużytego przez 
stację mobilną ponosi Marszałek. Z nim również została zawarta umowa na użyczenie gruntu. 
Jeśli taka będzie wola Powiatu i Województwa to Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska podejmie rozmowy z Inspektorem Głównym.  
         Wicestarosta Powiatu Gabriela Tomik odnosząc się do części wystąpienia Pana 
Inspektora poświęconej wodom płynącym ze Śląska zapytała, na jakim szczeblu 
kompetencyjnym mogłaby wyniknąć debata poświęcona tematowi wpływu na zmniejszanie 
zanieczyszczenia wód Kłodnicy i Kanału Gliwickiego. Wyraziła przypuszczenie, iż rozmowy 
na ten temat powinny odbyć się pomiędzy Marszałkami Województw Śląskiego i Opolskiego. 
Jednocześnie Pani Wicestarosta poprosiła o przedstawienie informacji na temat klas czystości 
wód na terenie Powiatu.  
         Inspektor WIOŚ poinformował, iż temat ten podnoszono w 2008r. i wówczas 
Wojewoda Opolski wystąpił do Wojewody Śląskiego. Obecnie jednak po zmianie 
kompetencji sprawa ta znajduje się w gestii urzędów marszałkowskich. Odnośnie czystości 
wód Odry Pan Inspektor zapewnił, iż jest ona niezła na granicy województw, natomiast stan 
najgorszy – znajdujący się poza normą posiadają wody Kłodnicy i Kanału Gliwickiego.  
 
Ad. 8  
         Informację o działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kędzierzynie – 
Koźlu złożyła Grażyna Włodara – Powiatowy Lekarz Weterynarii. Omówiła ona główne 
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zadania Inspekcji Weterynaryjnej, a także sposób sprawowania nadzoru i pozostałe zadania 
wykonywane przez inspekcję.  
Informacja w formie pisemnej przesłana Radnym Powiatu stanowi załącznik do protokołu.  
 
         Radna Małgorzata Tudaj zapytała, kto sprawuje nadzór nad importem zwierząt z innych 
krajów na świecie do Polski.  
         Powiatowy Lekarz Weterynarii wyjaśniła, iż kwestie sprowadzanych do Polski zwierząt 
znajdują się w gestii Ministra Środowiska. Jeśli jest to zwierzę dzikie, to zezwolenie na jego 
import i pobyt udziela Ministerstwo Środowiska. Część tych zwierząt jest rejestrowana w 
Starostwie. Pani Włodara przyznała jednak, iż w pewnym okresie zabrakło szczegółowej 
kontroli na granicach państwa. Najwięcej zwierząt "egzotycznych" pojawiło się w okresie 
akcesu Polski do Unii Europejskiej. Na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz 
miasta są zwierzęta pochodzące z innych krajów np. pająki i węże. Ich właściciele najczęściej 
zgłaszają się do weterynarza w momencie, kiedy chcą wprowadzić zwierzę do obrotu.  
         Radna Małgorzata Tudaj odnosząc się do artykułów prasowych dotyczących wypierania 
rodzimej fauny przez zwierzęta i owady obce np. biedronki, wiewiórki itd. zapytała czy jest to 
potwierdzony proces.  
         Pani Grażyna Włodara potwierdziła, iż owady, które do pewnego czasu nie 
występowały w naszej strefie klimatycznej zaczęły wstępować także w Polsce. Pojawienie się 
takich owadów jak biedronka azjatycka przypuszczalnie ma związek z wymianą handlową tj. 
importem różnych warzyw i owoców do kraju. Owady te bardzo szybko przystosowują się do 
nowego środowiska.  
         Radny Henryk Chromik również zwrócił uwagę na wypieranie w środowisku wiewiórek 
i norek przez podobne gatunki, zwykle występujące w innym klimacie. Coraz częściej 
spotykane norki robią ogromne spustoszenie wśród rodzimego ptactwa. Jest to proces trudny 
do opanowania. Radny odniósł się do części wystąpienia poświęconego chorobom 
zwierzęcym. Poprosił o informację, gdzie u służb weterynaryjnych można wykonać badania 
trzody chlewnej oraz upolowanej dziczyzny na obecność strychniny lub włośnia.        
         Powiatowy Lekarz Weterynarii wyjaśniła, iż istnieje sześć wyznaczonych gabinetów 
weterynaryjnych (lekarzy weterynarii), które wykonują takie badania. Badania metodą 
wyprawiania są wykonywane w rzeźniach. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna nie ma 
warunków i możliwości do uruchomienia stacji wyprawiania w celu prowadzenia badań na 
użytek własny.  Badania te są bardzo kosztowne, a laboratoria wymagają akredytacji PCA. 
Budżetu państwa na obecny moment nie stać na finansowanie tworzenia takich laboratoriów. 
Jeśli PIW uzyska stosowne pozwolenia to będzie możliwe wprowadzanie zewnętrznych 
próbek do którejś z funkcjonujących rzeźni, gdyż na terenie powiatu działają rzeźnie o małej 
zdolności produkcyjnej i mogłyby te zadania realizować, ale na chwilę obecną PCA nie 
wyraża zgody na to, by do rzeźni, gdzie wykonuje się ubój trzody chlewnej wprowadzano 
próbki dzika. Lekarze badający metodą tryfinoskopową są wyposażeni w stosowny sprzęt, 
który pozwala na zabezpieczenie wykonywania tych badań. Zgodnie z przepisami unijnymi i 
posiadaną wiedzą lekarze badają pobrane w właściwy sposób próbki. Jeśli mięso poddane jest 
obróbce w temperaturze powyżej 70 � C to produkt jest bezpieczny do spożycia. Na 
zaświadczeniach wydawanych przez weterynarzy badających próbki widnieje informacja o 
tym, że mięso powinno być poddane obróbce termicznej.  
         Radny Henryk Chromik zaznaczył, iż zgodnie z fachowymi publikacjami od 
kilkudziesięciu lat w USA nie stwierdzono obecności strychniny w badanych próbkach, 
ponieważ mięso jest tam mrożone przez co najmniej 3 miesiące w temperaturze -30-40 � C.  
         Pni Grażyna Włodara zaznaczyła, iż nie oznacza to, że u ludzi w USA nie stwierdza się 
przypadków tryfinozy. Taki monitoring jest prowadzony pośmiertnie. W rejonach Europy, 
gdzie prowadzi się tego typu badania jak w Polsce notuje się mniej zachorowań na tryfinozy 



 15 

niż w USA. W Stanach Zjednoczonych w ogóle nie prowadzi się takich badań¸ tylko 
informuje się konsumenta o możliwości zachorowania na daną jednostkę chorobową i 
zamieszcza się instrukcję dotyczącą właściwego postępowania z mięsem. W Polsce panuje 
urzędowy obowiązek badania mięsa świń, dzików, nutrii i niedźwiedzia z uboju również na 
użytek własny. W najbliższej przyszłości metodyka badań ulegnie zmianie, ale w obecnym 
czasie nieznane są jeszcze szczegóły zmian.  
         Radny Henryk Chromik upewnił się czy może przekazać myśliwym i rolnikom 
informację o tym, że wyznaczonych 6 lekarzy weterynarii posiada uprawnienia i musi przyjąć 
próbkę do badania i po badaniu wydać zaświadczenie, iż mięso jest wolne od zakażenia. 
         Pani Włodara zaznaczyła, iż oprócz zaświadczenia należy pamiętać o obróbce 
termicznej. Podkreśliła, iż żadne z badań nie jest 100 procentowe, dlatego też mięso na użytek 
własny powinno być poddane obróbce termicznej. Wymrażanie mięsa w warunkach 
domowych jest bezcelowe, gdyż można wcześniej doprowadzić do zepsucia mięsa niż 
trwałego wymrożenia. Przykładowo mięso wieprzowe nie powinno być długo 
przechowywane w domowych warunkach chłodzenia. Stosowana w USA technologia polega 
na blokowaniu mięsa poprzez poddanie gwałtownemu oziębieniu, a dopiero później 
mrożeniu. Mięso również jest poddane zwiększonemu ciśnieniu. Dopiero po wykonaniu tych 
czynności mięso powinno być zabezpieczone. Nie jest to jednak do końca skuteczne, 
ponieważ opublikowane badania dowodzą, że u Amerykanów występuje wiele przypadków 
włośnicy, podczas gdy w Polsce przypadki te są dosyć rzadkie.  
         Radny Henryk Chromik zaznaczył, iż metodą mikroskopową zabezpieczane jest 50 % 
przypadków, natomiast metodą wyprawiania jest to nawet 90 %. Radny w związku z tym 
zaapelował, aby na terenie powiatu uruchomiono punkt, do którego rolnicy i myśliwi łowi ący 
dziki na użytek własny będą mogli oddawać próbki do badania metodą wyprawiania.  
         Powiatowy Lekarz Weterynarii ponownie wyjaśniła, iż aby uruchomić takie 
laboratorium musiałoby ono spełnić wszystkie wymagania i musiałoby być akredytowane 
przez PCA. Na to konieczne byłoby przeznaczenie bardzo dużych środków, a ilość 
wykonywanych przez rolników badań jest bardzo mała. Bardzo wysoki jest koszt 
odczynników. Ponadto należałoby zatrudnić na etacie pracownika i przedmiotowe 
laboratorium musiałoby na siebie zarobić. Aktualnie takich możliwości nie ma. Następnie 
powracając do metody badań Pani Włodara zwróciła uwagę, iż badanie metodą wyprawiania 
wymaga dostarczenia co najmniej 5 próbek, podczas gdy zebranie w ciągu 1 tygodnia 5 
próbek mięsa np. dzika w powiecie byłoby trudne. Ograniczeniem w przypadku badania tą 
metodą jest również fakt, że badanie powinno być wykonane jak najszybciej po uboju. W 
przypadku uboju na własny użytek jest to trudne do wykonania. W opracowaniu jest obecnie 
inna metoda, nad którą pracuje Instytut w Puławach. Podawane przez Radnego procentowe 
badania dotyczą tryfinoskopu starego typu. Obecnie używane są tryfinoskopy dużo bardziej 
dokładniejsze.  
         Radny Stefan Wałach zapytał czy w każdej gminie powiatu jest lekarz weterynarii 
posiadający uprawnienia do prowadzenia tego typu badań.  
         Pani Grażyna Włodara odpowiedziała, iż aktualnie w każdej gminie lekarze weterynarii 
posiadają takie uprawnienia. Lekarze niechętnie wykonują te badania, z uwagi na to, że 
uzyskiwane z tego tytułu wynagrodzenie jest bardzo małe.  
 
Ad. 9  
         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie – Koźlu Jerzy Pszczółka za 
pomocą prezentacji multimedialnej zapoznał Radę z oceną stanu sanitarnego i sytuacji 
epidemiologicznej Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego za 2011r.  
Pisemna ocena oraz wydruk prezentacji stanowią załączniki do protokołu.  
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         Radna Dorota Tomala zapytała czy każdorazowo przed dokonaniem kontroli SANEPID 
uprzedza kontrolowanego o tym fakcie pisemnie. Jeśli tak się dzieje to kontrolowany zdąży 
przygotować się do niniejszej kontroli.  
         Inspektor Sanitarny wyjaśnił, iż informację o terminie kontroli wysyła się jedynie do 
podmiotów, które podlegają ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Z niniejszej 
ustawy wyłączone są podmioty, które prowadzą obrót żywnością. Tych podmiotów (sklepów, 
restauracji) SANEPID nie zawiadamia o zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli. 
Zawiadamianie dotyczy jedynie niewielkiego wycinka "podopiecznych" SANDEPID-u.  
         Radna Dorota Tomala wyraziła przypuszczenie, iż każde powiadomienie o kontroli 
może utrudnić wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w kontrolowanej jednostce. Radna 
wątpi w zasadność powiadamiania o terminie kontroli.  
         Pan Inspektor podkreślił, i ż powiadamianie o kontrolach wynika z obowiązujących 
przepisów prawa. Wyjaśnił, że kontrolowanie np. zakładów przemysłowych lub podmiotów 
służby zdrowia bez powiadamiania byłoby bardzo uciążliwe dla ich bieżącej pracy.  
         Radny Henryk Chromik zwrócił uwagę, iż z doniesień prasowych wynika, że coraz 
więcej kleszczy żyjących w lasach jest zarażonych boreliozą. Zapytał czy SANEPID posiada 
statystykę jak kwestia zakażeń boreliozą przedstawiała się na przestrzeni lat poprzednich i 
obecnych. Ponadto zapytał czy borelioza jest uznawana za chorobę zawodową pracowników 
leśnych.  
        Inspektor Jerzy Pszczółka poinformował, iż nie jest prowadzona ewidencja osób 
ukąszonych przez kleszcza. Ilość zachorowań na boreliozę utrzymuje się mniej więcej w 
takich samych granicach każdego roku. Nie każdy kleszcz zakaża, a ponadto nie każda osoba 
ukąszona musi zachorować na tę chorobę. Z pewnością w ostatnich latach pojawiła się 
świadomość społeczna, że kleszcze mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Dziś osoby 
ukąszone przez kleszcze najczęściej zgłaszają się do lekarza w celu wykonania stosownych 
badań. Zachorowań nie jest więcej niż było w latach poprzednich. Borelioza jest uznana za 
chorobę zawodową leśników. Po okazaniu pozytywnego wyniku badania przez pracownika 
lasów wydaje się zaświadczenie o chorobie zawodowej.  
 
Ad.10 a) 
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka uzasadniła projekt uchwały w sprawie zmian 
budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2012 rok.  
Uzasadnienie załączono do uchwały.  
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała i poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego na 2012 rok. 
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.   
Uchwała Nr XXVII/215/2012 Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2012 rok 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 
konsekwencją wprowadzonych zmian w budżecie powiatu.  
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Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu odczytała i poddała pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
W głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XXVII/216/2012 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. Poinformowała, iż Zarząd PFRON co roku ustala wysokość kwoty 
przeznaczanej na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Powiat nie posiada 
możliwości zmiany niniejszej kwoty. Jedyną możliwością jest wyrażenie zgody na to, aby nie 
więcej niż 3 % funduszu na pokrycie rocznych kosztów działalności przeznaczono na 
niezbędną wymianę zużytego wyposażenia lub na wyposażenie dodatkowe. Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym prowadzące Warsztaty Terapii 
Zajęciowej zwróciło się do Zarządu Powiatu z prośbą o umożliwienie tego, by z niniejszych 
środków można było przeznaczyć kwotę 11 277 zł. na zakup nowego wyposażenia. W 
ubiegłym roku stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o przekazanie dodatkowego 
pomieszczenia, które remontuje własnymi środkami. Prace adaptacyjne dobiegają końca, a 
WTZ mają pewne oszczędności w przekazywanych przez PFRON środkach przeznaczonych 
na funkcjonowanie warsztatów. Te oszczędności stowarzyszenie chciałoby przeznaczyć na 
zakup dodatkowego wyposażenia. 
         Radna Dorota Tomala zapytała o lokalizację WTZ po wyremontowaniu pomieszczeń.  
         Pani Dyrektor wyjaśniła, iż Warsztaty Terapii Zajęciowej nie będą przenoszone. Ich 
powierzchnia powiększy się o dodatkowe pomieszczenie po kuchni w byłym internacie ZS Nr 
1 sąsiadujące z Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 
Pomieszczenie od ubiegłego roku było remontowane przez stowarzyszenie we własnym 
zakresie. W bieżącym roku WTZ przyjęły dodatkowych 5 uczestników po to, aby mogli w 
niniejszej pracowni uczęszczać na zajęcia.  
         Radna Dorota Tomala zapytała czy w czasie funkcjonowania WTZ napływały inne 
wnioski stowarzyszeń i organizacji, które chciałyby tworzyć warsztaty.  
        Dyrektor Czeczot odpowiedziała, iż do PCPR nie wpłynęły wnioski innych 
stowarzyszeń, które chciałyby prowadzić Warsztaty Terapii Zajęciowej. Warsztaty mają 
pewną liczbę osób oczekujących na przyjęcie, stąd potrzeba utworzenia dodatkowej 
pracowni.   
         Radna Dorota Tomala zapytała, czy gdyby pojawiła się koncepcja utworzenia 
dodatkowych punktów warsztatów to wioski te zostałyby rozpatrzone przez PCPR.  
         Dyrektor PCPR zaznaczyła, iż wnioski te musiałyby być rozpatrywane pod kątem liczby 
oczekujących. Warsztaty Terapii Zajęciowej tworzy się ze środków funduszu. W tym celu 
należy złożyć wniosek do PFRON. Trzeba również posiadać środki własne na ten cel. Gdyby 
zgłosiły się stowarzyszenia zainteresowane prowadzeniem tego typu działalności to mogłoby 
funkcjonować więcej takich placówek.  
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         Radna Dorota Tomala przypomniała, iż warsztaty ze swojej działalności (wyrobów) 
pozyskują pewne środki i zapytała o sposób wykorzystania zarobionych pieniędzy np. na 
organizację wycieczek dla uczestników. 
         Dyrektor Elżbieta Czeczot podkreśliła, iż powiat i PCPR posiadają jedynie kompetencje 
do kontrolowania środków funduszu. Wszelkie pozyskane przez stowarzyszenie środki nie 
mogą więc być kontrolowane przez powiat. Kontroli takiej mogą dokonać służby Wojewody. 
Generalnie stowarzyszenie prowadzące WTZ z pozyskanych środków zakupuje materiały do 
dalszej pracy i wyrobów, które za niewielkie kwoty są sprzedawane. Stowarzyszenie także 
prosi gminy o wsparcie finansowe na 10 % wkładu własnego w prowadzenie jednostki, gdyż 
PFRON pokrywa tylko 90 % kosztów. Gminy przekazują wsparcie proporcjonalne do ilości 
uczestników WTZ pochodzących z danej gminy. W tym celu zostały spisane porozumienia 
określające szczegółowo, na co mogą być przeznaczane przekazane środki. Pozostała część 
wkładu własnego jest pokrywana z budżetu powiatu.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała i poddała 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 17 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwałę Nr XXVII/217/2012 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)  
         Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Waldemar 
Nowak uzasadnił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Poinformował, 
iż uchwała dotyczy wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony na cele mieszkalne 
nieruchomości położonej w Ucieszkowie w gminie Pawłowiczki na działce nr 602/1 o 
powierzchni 0,1165 ha położonej przy ul. Klasztornej 12. Powiat nabył prawo własności do 
niniejszej nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego w roku 2011. 
Przedmiotową nieruchomość wydzielono w trybie podziału w lipcu br. Na nieruchomości 
znajduje się budynek wykorzystywany aktualnie na cele mieszkalne. Budynek ten jest w złym 
stanie technicznym. Jest on zamieszkany przez pracownika Powiatowego Zarządu Dróg. 
Obecni lokatorzy zmierzają do nabycia własności nieruchomości. 
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.   
 

         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała, a następnie poddała pod 
głosowanie uzasadniony projekt uchwały.  
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, spośród których 16 Radnych opowiedziało się za 
podjęciem uchwały, natomiast 1 Radna wstrzymała się od głosu.  
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/218/2012 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym. Przedmiotowa 
uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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e) 
         Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości uzasadnił kolejno 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Wyjaśnił, iż przedmiotem niniejszej 
uchwały jest wyrażenie zgody na użyczenie na rzecz Centrum Kształcenia Praktycznego i 
Ustawicznego pomieszczenia byłego laboratorium wraz z zapleczem o łącznej powierzchni 
użytkowej 340,60 m2 położonego w budynku Zespołu Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących przy ul. Mostowej 7. Celem użyczenia jest utworzenie przez CKPiU 
pracowni kształcenia praktycznego w zawodach budowlanych. Nieruchomość jest własnością 
powiatu w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. W 
niniejszej sprawie wniosek złożyła Dyrektor ZSTiO w dniu 08.11.2012r. Uchwała jest 
niezbędna dla CKPiU, które ubiega się o środki unijne na zorganizowanie pracowni w 
zawodach budowlanych.  
 
         Radna Małgorzata Tudaj zapytała czy podana w uchwale powierzchnia 1,2864 ha jest 
powierzchnią ogólną. 
         Kierownik Wydziału Geodezji odpowiedział, iż podana w uchwale wielkość jest 
powierzchnią całej działki.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu odczytała i poddała pod głosowanie uzasadniony 
projekt uchwały. 
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwałę Nr XXVII/219/2012 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego podjęto 
jednogłośnie. W/w uchwała – w załączeniu. 
 
f) 
         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym 
prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
również uzasadnił Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 
Waldemar Nowak. Wyjaśnił, iż przedmiotem niniejszej uchwały jest nieruchomość 
zabudowana budynkiem apteki stanowiąca działkę nr 2225/4 o powierzchni 329 m2, położoną 
w obrębie Koźle na terenie szpitala. Od marca 2004r. nieruchomość jest użytkowana rzez 
właściciela apteki REMEDIUM na podstawie umowy dzierżawy zawartej najpierw z SP 
ZOZ, a następnie z powiatem. Budynek po byłej portierni został przez dzierżawcę 
przebudowany. W lipcu br. sporządzono operat szacunkowy niezbędny do określenia ceny 
nieruchomości. Wartość obiektu została określona na kwotę 380 325 zł., przy czym rynkową 
wartość poniesionych przez wynajmującą nakładów wyceniono na kwotę 258 508 zł. 
Dzierżawiąca nieruchomość złożyła wniosek w sprawie nabycia nieruchomości w dniu 
15.10.2012r.  
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała, a następnie poddała pod 
głosowanie uzasadniony projekt uchwały.  
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XXVII/220/2012 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie 
bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
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Kędzierzyńsko – Kozielskiego została podjęta jednogłośnie. Przedmiotową uchwałę 
załączono do protokołu.  
 
g) Zdjęto z porządku obrad 
 
h) 
         Potrzebę podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Kędzierzynie – Koźlu projektu konkursowego "Nowe doświadczenie II" Nr 
KSI:POKL.06.01.01-16-051/12 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działania 6.1, Poddziałanie 
6.1.1. uzasadniła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Edyta Krubasik. Wyjaśniła, 
iż niniejszy projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej. Projektem tym 
zostanie w okresie przyszłego roku objęte 30 osób bezrobotnych. Przewiduje się, iż 13 osób z 
tej grupy podejmie zatrudnienie. Grupa będzie składała się z 14 osób długotrwale 
bezrobotnych, 9 osób po 50 roku życia, 4 osób w wieku 15-24 lat, 1 osoby niepełnosprawnej i 
1 osoby do 30 roku życia. W ramach projektu dla w/w osób będą stworzone indywidualne 
plany działania, poradnictwo zawodowe, szkolenia w zakresie operator koparko – ładowarki 
oraz wózka jezdniowego dla 10 osób, a także 5-miesięczne staże dla 20 osób. Koszt projektu 
wynosi 241 714 zł.  
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
         Wiceprzewodnicząca Danuta Wróbel odczytała, a następnie poddała pod głosowanie 
omówiony projekt uchwały.  
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XXVII/221/2012 Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu projektu konkursowego "Nowe 
doświadczenie II" Nr KSI:POKL.06.01.01-16-051/12 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, 
Działania 6.1, Poddziałanie 6.1.1. została jednogłośnie podjęta. Niniejsza uchwała – w 
załączeniu.  
 
i) 
         Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy omówiła kolejno projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu 
projektu konkursowego "Wykorzystaj szanse…" Nr KSI: POKL.06.01.01-16-052/12 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działania 6.1, Poddziałanie 6.1.1. 
Poinformowała, iż projekt podobnie jak poprzedni nie wymaga udziału własnego, gdyż jest w 
całości finansowany ze środków UE. Będzie on realizowany w okresie styczeń 2013– 31 
marzec 2014r. Projektem tym będzie objęte 76 osób bezrobotnych: 53 osoby długotrwale 
bezrobotne i 23 osoby po 50 roku życia. W okresie finansowania zostanie wydatkowane na 
ten cel 469 648 zł. W niniejszym projekcie również zostanie stworzony indywidualny plan 
działania dla każdego z uczestników, doradztwo zawodowe, szkolenia i 6-miesieczne staże.  
 
Do w/w projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu odczytała i poddała pod głosowanie uzasadniony 
projekt uchwały. 
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W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwałę Nr XXVII/222/2012 Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu projektu konkursowego "Wykorzystaj 
szanse…" Nr KSI: POKL.06.01.01-16-052/12 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, 
Działania 6.1, Poddziałanie 6.1.1. podjęto jednogłośnie. Przedmiotową uchwałę załączono do 
protokołu. 
 
Ad. 11 
Na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły 2 interpelacje: 
 
Pierwszą interpelację złożył Radny Henryk Chromik, który zwrócił się po raz kolejny w 
sprawie przedstawienia przez Zarząd Powiatu na najbliższym posiedzeniu Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa koncepcji wykonania chodnika przy ul Mickiewicza w 
Bierawie wraz ze ścieżką rowerową oraz kosztorysu wstępnego niniejszego zadania.  
Kopię interpelacji załączono do protokołu.  
Na złożoną interpelację Radny otrzyma pisemną odpowiedź. 
 
Drugą interpelację złożył Radny Józef Gisman w sprawie wyjaśnienia, w jakim okresie 
czasowym zostaną wykonane na działkach w obrębie Kłodnicy na terenie przeznaczonym pod 
budownictwo jednorodzinne: przyłącza i sieć wodociągowa, przyłącza i nić kanalizacyjna, 
budowa drogi oraz oświetlenia.  
Kopia interpelacji – w załączeniu.  
Na złożoną interpelację Radny uzyska pisemną odpowiedź.  
 
Ad. 12 
         Radna Dorota Tomala odnosząc się do informacji o pracy Komisji Edukacji i Promocji 
Powiatu związanej z kwestią środków w kwocie 30 000 zł. proponowanych na dotacje na 
zabytki przypomniała, iż Komisja wycofała ten pomysł. Na posiedzeniu padła propozycja 
przeznaczenia tych środków dla Bursy Szkolnej w celu zapewnienia posiłków młodzieży w 
okresie weekendów. Radna zapytała czy Zarząd Powiatu rozpatrywał tę propozycję i jaką 
podjął decyzję.  
         Wicestarosta Gabriela Tomik zapewniła, iż Zarząd zapoznał się z wnioskami Komisji. 
Środki pozostawiono w dziale promocji. 
         Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż Komisja wyraziła opinię, aby nie przeznaczać niniejszej 
kwoty na odrestaurowywanie zabytków, więc Zarząd Powiatu aktualnie przeznaczył te 
pieniądze na zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu, z której można je uruchomić na określony 
cel. Zarząd wystosował pismo do Wydziału Oświaty z prośbą o opinię co do zasadności 
przyznania niniejszych środków Bursie. Na weekendy w tej placówce pozostaje mało dzieci i 
należy sprawdzić czy nie byłoby bardziej opłacalne zamawianie dla nich cateringu, zamiast 
zatrudniania pracownika w kuchni.  
         Radna Dorota Tomala poinformowała, iż z powodu braku wyżywienia w weekendy 
dzieci z bursy znikają i pomieszkują u kolegów. Powiat powinien wziąć ten problem pod 
uwagę w sytuacji, gdy trzeba reaktywować bursę i zachęcić do nauki w Kędzierzynie – 
Koźlu. Radna wyraziła nadzieję, iż Zarząd Powiatu ponownie przeanalizuje potrzebę 
zatrudnienia w bursie kucharza w czasie weekendów. W dzisiejszej uchwale przeznaczano 
środki dla Bursy i Radna sądziła, że są to pieniądze na zatrudnienie kucharza.  
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         Skarbnik Wiesława Trelka poinformowała, iż w dzisiejszej uchwale dla bursy 
przeznaczono środki na opłacenie 2% wzrostu składki rentowej i pokrycie braku w 
wynagrodzeniach.   
 
         Radny Leon Piecuch podkreślił, i ż sądził, że obecna Rada Powiatu w zgodzie będzie 
pracowała do końca bieżącej kadencji. Dziś w połowie kadencji złożono wniosek o odwołanie 
Starosty Powiatu. Oświadczył: "Teraz Pana Starosty, później Zarząd, później następni. 
Będzie panowała złość, nienawiść i zamiast budować, zamiast coś robić dla powiatu będziemy 
się odwoływać. Dlatego bardzo apeluję do tych wnioskodawców, aby się nad tym zastanowić. 
Dwa lata szybko przelecą. Róbmy coś dla miasta i dla powiatu, a nie kłóćmy się, bo wiem, że 
to do niczego dobrego nie prowadzi. Wiem również, że to jest kosztowne i wiem również, że to 
potrwa trochę dłużej. Zamiast starać się merytorycznie działać to będziemy się kłócić. Po co 
to nam wszystko potrzebne? Zawsze jak Państwo pamiętacie, kiedy zabierałem głos, to 
mówiłem o tym żeby do końca zgodzić się i pracować. Po to nam wyborcy udzielili mandatów 
żebyśmy z nich korzystali, dla dobra mieszkańców i powiatu, a nie po to żeby się kłócić i 
odwoływać. Tym bardziej w połowie kadencji. Wydaje mi się, że jest to bardzo niekulturalne. 
Tym bardziej, że to uzasadnienie – ja nie jestem starostą, ale gdybym musiał punkt po punkcie 
na każdy jeden dam Panu Przewodniczącemu odpowiedź i to bardzo pozytywną, bo to 
wszystko jest nieprawdą. Jestem którąś kadencję Radym i dokładnie wiem jak te Rady 
wszystkie poprzednie pracowały, Panie Przewodniczący. Jeszcze raz głęboko apeluję! Ja 
bardzo szanuję Państwa wszystkich, wiem, że dużo mi pomagacie, niejednokrotnie pytacie się 
o mój stan zdrowia (…) – to świadczy o wysokiej kulturze i chciałbym żeby tak było do końca. 
(…) Jeszcze raz apeluję: wycofajmy ten wniosek i pracujmy dla dobra powiatu, bo to jest dla 
mnie i dla nas wszystkich chyba najważniejsze. Rozstańmy się za 2 lata w zgodzie i szacunku. 
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia – niech te święta przypominają nam o tym, żebyśmy 
żyli w zgodzie i wspólnym szacunku." 
 
         Radny Jerzy Pałys zwrócił się do Starosty Powiatu, Skarbnika i Przewodniczącego Rady 
przypominając, iż zgodnie z ustawą i samorządzie powiatowym ochrona dziedzictwa 
narodowego i zabytków architektonicznych powiatu jest jednym z podstawowych zadań 
samorządu powiatowego. Radny zaznaczył, iż nie ujmując tego zadania w tym roku powiat 
marnuje 3 rok ochrony publicznych zabytków ziemi kozielskiej. Takie postepowanie jest 
krokiem w złym kierunku. Radny zaapelował, o przeznaczenie w budżecie środków na ten 
cel. Dyskutowano o drewnianym kościółku w Miejscu Odrzańskim i byłaby to kontynuacja 
tego, co powiat wspólnie z Marszałkiem Województwa i parafianami już zrobił. Powiat 
Kędzierzyńsko – Kozielski wniósł ogromy wkład w restaurowanie niektórych zabytków. 
Trzeba ratować to, co jeszcze da się uratować, a nie zgłaszać różne powody, żeby tylko tego 
nie robić. Są to zabytki publiczne. Jest to jedno z podstawowych zadań samorządu 
powiatowego.  
         Radna Dorota Tomala ad vocem zwróciła uwagę, iż jedna z parafii nie pozyskała 
żadnych środków na remont zabytków, a mimo to wspaniale poradziła sobie bez pomocy 
powiatu i wykonała remont. Aktywność tego środowiska jest godna do pozazdroszczenia i 
naśladowania przez inne. Radna zwróciła uwagę, iż o te środki wnioskują jedynie parafie. 
Brak akceptacji dla przekazywania środków na te cele wynika wyłącznie z przyczyny braku 
tych środków. Stale mówi się o tym, że nie ma pieniędzy i każdemu trzeba je odejmować, 
więc i tu trzeba było ograniczyć wydatki.  
         Starosta Powiatu zaznaczył, iż środki pozostawiono w rezerwie po to, aby można było 
powrócić do tematu zabytków. Zarząd wytypował 1 kościółek, których chciałby pomóc 
wyremontować, ale niestety decyzja Radnych jest inna. Jeżeli Rada zmieni zdanie to środki 
będą mogły być z rezerwy przeznaczone na ratowanie zabytków.  
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         Radny Jerzy Pałys podkreślił, i ż kościółek w Miejscu Odrzańskim jest perłą architektury 
budownictwa drewnianego wśród zabytków Ziemi Kozielskiej, która w przeszłości bardzo 
ucierpiała. Z pewnością całego zabytku wyremontować się nie da, ale udzielenie drobnej 
dotacji częściowo się do tego przyczyni. Radny zaapelował o rozsądek w tej sprawie.  
         Przewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Stefan Wałach stwierdził, że 
Komisja może jeszcze raz rozważyć tę kwestię, ale zgłoszone zostały 3 wnioski, przy czym 1 
z wnioskodawców już raz otrzymał dotację i było to właśnie Miejsce Odrzańskie.   
 
         Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Małgorzata Tudaj 
przypomniała, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji Dyrektor PZD i Wicestarosta Powiatu 
poruszyli temat ewentualnego zakupu patchera. Radna zapoznała się z protokołami z 
posiedzeń Zarządu Powiatu i stwierdziła, iż temat ten nie był przez Zarząd dyskutowany. W 
związku z powyższym zapytała czy Zarząd zmierza w kierunku kupna niniejszego sprzętu i 
zaznaczyła, iż Członkowie Komisji uważają taki zakup za bezzasadny w związku z niską 
wartością wykonywanych w przyszłym roku prac.  
         Starosta Powiatu poinformował, iż na ostatnim posiedzeniu Zarząd dyskutował na temat 
zakupu patchera, ale podjęcie decyzji jest bardzo trudne. Na dzień dzisiejszy trudno jest 
powiedzieć czy zakup tego sprzętu byłby zasadny. Środki miały być przeznaczone na zakup 
parkomatów. Zarząd będzie jeszcze tę sprawę analizował. Dotąd przez okres 3 miesięcy PZD 
korzystał z wypożyczonego patchera i po zapoznaniu z zestawieniem ilości dni, w których ten 
sprzęt był używany okazało się, iż gdyby zakupiono patcher, to jego koszt zamortyzowałby 
się o 10 latach. 
         Radna Małgorzata Tudaj przypomniała, iż Komisji przedstawiono propozycję 
rezygnacji z kupna parkomatów i przeznaczenia w zamian środków na patcher. Komisja nie 
głosowała rezygnacji z zakupu parkomatów.  
         Radna Dorota Tomala zwróciła uwagę, iż Komisja Infrastruktury nie podjęła wniosku 
uznającego zakup patchera jako bezzasadny. Odstąpiono od zakupu parkomatów, ponieważ w 
kontroli przeprowadzonej w PZD wykazano wiele uchybień i okazało się, że istniejące 
parkomaty są nie w pełni wykorzystane. Komisja rozmawiała o tym, że trzeba zwiększyć 
ściągalność opłat za korzystanie z obecnych parkomatów. Z dyskusji wynikało, iż należy 
zaniechać kupna parkomatów i zainwestować w kupno patchera po cenie promocyjnej.  
         Pan Starosta stwierdził, iż czuje się zmanipulowany przez PZD, gdyż początkowo 
mówiono o tym, że zakup parkomatów jest niezbędny, nagle okazało się, iż nie jest to tak 
bardzo potrzebne, niezbędny natomiast jest patcher. Zapewnił, że Zarząd sprawdzi te tematy i 
z ogromną ostrożnością je rozpatrzy. 
 
Ad. 13  
         Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż termin następnej sesji zostanie podany w 
późniejszym czasie i zakończył obrady XXVII sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego.  
 
 
 
Protokołowała: 
Anna Kramarz 
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