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

z dnia 18 grudnia 2012r. 
 

Ad. 1 
         Obrady XXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jahn 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 Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej Anatola Majchera.  
 
Ad. 2  
         Na sali posiedzeń znajdowało się 13 Radnych, więc Pan Przewodniczący stwierdził, iż 
obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarło 7 Radnych).  
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej za zgodą Zarządu Powiatu zgłosił propozycję 
poszerzenia porządku obrad w punkcie 3 o 3 projekty uchwał: 
- w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok, 
- w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 września 2012r. na "nienależyte wykonywanie 
zadań przez Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu – Panią 
Marię Labus", 
- w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 02 listopada 2012r. na działalność Starosty Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
         Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy niniejsze uchwały muszą być podjęte w dniu 
dzisiejszym i przypomniał, iż za 2 tygodnie odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu.  
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę i rozpatrzenie skarg zgodnie z 
kodeksem postępowania administracyjnego jest objęte określonymi terminami.  
         Starosta Powiatu i Członkowie Zarządu Powiatu będący wnioskodawcami sesji 
nadzwyczajnej wyrazili zgodę na rozszerzenie porządku obrad o proponowane przez 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uchwały. (Wniosek o zwołanie sesji – w załączeniu 
do protokołu).  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie propozycję rozszerzenia 
porządku obrad o ppkt 3j) – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, spośród których 19 Radnych zagłosowało za 
wprowadzeniem zmiany, natomiast 1 Radny wstrzymał się od głosu.  
W wyniku głosowania porządek obrad rozszerzono o ppkt 3j) podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.  
 
         Kolejno Przewodniczący Piotr Jahn poddał pod głosowanie propozycję rozszerzenia 
porządku obrad o ppkt 3k) – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 
września 2012r. na "nienależyte wykonywanie zadań przez Panią Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu – Panią Marię Labus". 
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W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, spośród których 19 Radnych zagłosowało za 
wprowadzeniem zmiany, natomiast 1 Radny wstrzymał się od głosu.  
Rada Powiatu w głosowaniu poszerzyła porządek obrad sesji o ppkt 3k) - podjęcie uchwały w 
sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 września 2012r. na "nienależyte wykonywanie zadań 
przez Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu – Panią Marię 
Labus". 
 
         Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie trzecią propozycję rozszerzenia porządku 
obrad o ppkt 3l) – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 02 listopada 2012r. 
na działalność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, spośród których 19 Radnych zagłosowało za 
wprowadzeniem zmiany, natomiast 1 Radny wstrzymał się od głosu.  
W wyniku głosowania porządek obrad rozszerzono o ppkt 3k) - podjęcie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi z dnia 02 listopada 2012r. na działalność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko 
– Kozielskiego. 
 
Ad. 3 a)  
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka uzasadniła projekt uchwały w sprawie zmian 
budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2012 rok. 
Szczegółowo omówiła zmiany, jakie zostały wprowadzone do uchwały po przesłaniu 
materiałów Radnym i uwzględnione w zaktualizowanym projekcie, jaki Radni otrzymali w 
dniu dzisiejszym.  
Uzasadnienie załączono do uchwały.  
 
Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań.  
 
         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 XXVIII/223/2012 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)  
         Kolejno Pani Skarbnik uzasadniła konieczność podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na umorzenie należności pieniężnych – pożyczek gotówkowych.  
Poinformowała, iż Zarząd Powiatu wystąpił do Rady o umorzenie pożyczek gotówkowych 
udzielonych dla SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle na łączną kwotę 1 253 685 zł. Niniejsza kwota 
obejmuje: pożyczkę z dnia 07 grudnia 2011r. na refundację kosztów zakupu ambulansów w 
wysokości 642 005 zł., pożyczkę z dnia 27 kwietnia 2012r. na zapłatę I raty ubezpieczenia w 
wysokości 224 315 zł., pożyczkę z dnia 30 sierpnia 2012r. na zapłatę II raty ubezpieczenia w 
wysokości 183 473 zł. i pożyczkę z dnia 31 października 2012r. na zapłatę III raty 
ubezpieczenia w wysokości 203 892 zł. Obecna sytuacja ekonomiczno - finansowa zakładu 
jest zła, wskaźniki rentowności są ujemne co świadczy o ujemnym wyniku finansowym jaki 
jednostka osiąga w tym roku. Wskaźniki płynności finansowej za okres 10 miesięcy br. 
kształtują się poniżej norm przewidywanych w standardach rachunkowości i świadczą o 
zagrożeniu niewypłacalności jednostki. Stopień spłaty zobowiązań jednostki na dzień 30 
października wynosi 72 dni. SP ZOZ nie zapłacił jeszcze wszystkich zobowiązań 
wymagalnych z tytułu towarów i usług za rok 2011 w kwocie 984 061,94 zł. Wskaźniki 
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stabilizacji finansowej również świadczą o mocnym zadłużeniu jednostki, stopa zadłużenia 
wynosi 36 % sumy aktywów. Na koniec października br. jednostka osiągnęła wynik 
finansowy ujemny w wysokości 1 641 756,99 zł. Mimo trudnej sytuacji i wyczerpania limitu 
świadczeń określonych w kontrakcie z NFZ jednostka nadal zabezpiecza opiekę medyczną 
dla mieszkańców powiatu. Umorzenie pożyczek dla SP ZOZ nie spowoduje znacznego 
pogorszenia sytuacji finansowej powiatu.  Bez umorzenia pożyczek SP ZOZ ma złą sytuację 
finansową i płynność, nieudzielenie pomocy tę sytuację pogorszyłoby jeszcze bardziej. 
Umorzenie pożyczek wspomoże działania podjęte przez Dyrekcję SP ZOZ w celu poprawy 
sytuacji finansowo – ekonomicznej.   
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.   
     
         Pan Przewodniczący odczytał, a następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych – pożyczek gotówkowych. 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie zagłosowali za podjęciem 
uchwały.  
Uchwałę Nr XXVIII/224/2012 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 
należności pieniężnych – pożyczek gotówkowych podjęto jednogłośnie. Niniejsza uchwała – 
w załączeniu do protokołu.  
 
c)  
         Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie poparcia działań Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu przedstawił Dyrektor 
zakładu Anatol Majcher. Podkreślił, i ż ustawy, które wydano w ostatnich latach i 
rozporządzenia z czerwca br. nakładają na SP ZOZ obowiązek dostosowania się do 
wymogów, jakim powinny odpowiadać placówki prowadzące działalność leczniczą. 
Zobowiązania wynikające z rozporządzeń trzeba wykonać do końca 2016r., a niektóre z nich 
do 31 grudnia 2013r. Do końca roku bieżącego Dyrekcja SP ZOZ musi przedstawić organowi 
rejestrowemu harmonogram dostosowania do 2016r. Niniejszy plan musi być do tego czasu 
zatwierdzony przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W celu wdrożenia planu 
konieczne jest podjęcie zobowiązań mających skutki finansowe, które do 2016r. wynoszą 
łącznie około 9 000 000 zł. SP ZOZ nie jest w stanie wygospodarować takich środków, a 
jednocześnie, jeśli nie podejmie działań to będzie musiał zaprzestać działalności. Jeśli np. nie 
będzie lądowiska do końca 2013r. to nie będzie również szpitalnego oddziału ratunkowego. 
SP ZOZ podjął działania mające oszacować, jakich warunków zgodnie z rozporządzeniami 
nie spełnia i jakie musi spełnić do 2016r. aby zachować prowadzoną aktualnie działalność. W 
SP ZOZ nie spełniają warunków jednostki zlokalizowane w budynku B szpitala przy ul. 
Judyma oraz SOR, oddział dziecięcy i częściowo blok operacyjny w budynku A przy ul. 
Roosevelta. SOR, który niedawno remontowano nie spełnia tylko warunku dotyczącego 
posiadania do 31 grudnia 2013r. lądowiska. Utrata kontraktu na SOR to strata dla 
mieszkańców, ale również strata około 3 000 000 zł. dla szpitala, co spowodowałoby 
konieczność zwolnienia 60 pracowników. Aktualnie wymogów nie spełnia oddział dziecięcy 
znajdujący się w oddzielnym budynku. Nie ma możliwości przebudowy tego budynku tak, 
aby warunki zostały spełnione, bo nawet po przebudowie pacjenci nie mieliby dostępu do 
bazy diagnostyczno – leczniczej szpitala i trzeba byłoby ich nadal przewozić. W związku z 
powyższym oddział ten należałoby umieścić w budynku głównym szpitala. Blok operacyjny 
nie spełnia wymogów, które pojawiły się w roku 2009, 2010 i 2011. Dotyczą one szatni 
materiałowych i wszystkich towarów przewożonych na blok wraz z windami oraz śluz 
osobowych i wymagań dotyczących sali wybudzeń. SP ZOZ w 2010r. zlecił opracowanie 
programów dostosowawczych i opłacił projekt. Później okazało się, iż nie można go wdrożyć 
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w życie, gdyż za zgodą SP ZOZ dopuszczał on odstępstwa, które obecnie są niemożliwe. 
Odstępstwa można jedynie stosować do rzeczy już istniejących, a nie do takich, które dopiero 
powstaną. Oznacza to, że należy opracować stosowne dokumenty od nowa. Poszerzenie bloku 
operacyjnego i spełnienie wymogów dotyczących śluz materiałowych i osobowych oraz sali 
wybudzeń wiąże się z zajęciem obecnej reanimacji i ulokowaniem OIOM w innym miejscu 
szpitala powiązanym z blokiem operacyjnym. W budynku B szpitala przy ul. Judyma 
wymagań nie spełnia: oddział pulmonologii, oddział dermatologii i oddział neurologii. 
Oddział geriatrii można własnymi siłami dostosować do obowiązujących wymogów. Baza 
szpitala w Kędzierzynie wymagałaby wymiany instalacji elektrycznej i wodno- 
kanalizacyjnej, na co szacuje się koszt 4 400 000 zł. Na dostosowanie tego obiektu trzeba 
byłoby wydać mniej więcej tyle samo. Wymiana instalacji i próba dostosowania obiektu w 
Kędzierzynie byłaby bezcelowa, bo szpital ten i tak nie spełniałby wymogów odnośnie 
posiadania dodatkowego ujęcia wody, dodatkowego źródła zasilania w ciepło oraz 
dodatkowego źródła zasilania w energię elektryczną. Dostosowanie tego obiektu 
powodowałoby, że 3 istniejące w nim oddziały konsumowałyby około 11 – 12 000 000 zł. Po 
wejściu w życie rozporządzenia w czerwcu br. SP ZOZ zwrócił się do biura projektowego, 
które prowadziło wszystkie wcześniejsze projekty zakładu o stworzenie wstępnych koncepcji 
projektowych oraz oszacowanie kosztów ewentualnego zlecenia projektów i kosztorysów. Na 
tej podstawie oszacowano łączny koszt dostosowania na kwotę około 9 000 000 zł. Zarząd 
Powiatu i komisje problemowe Rady zostały zapoznane z tą informacją w październiku br. 
Komisja Zdrowia i Komisja Infrastruktury zobowiązały Zarząd do przedstawienia swojej 
koncepcji i stanowiska do dnia 05 listopada br. Zarząd w dniu 04 listopada br. zwrócił się do 
SP ZOZ o przedstawienie harmonogramu i 06 listopada został on przekazany Starostwu. Do 
końca miesiąca listopada SP ZOZ nie otrzymał informacji, kiedy temat ten zostanie 
rozpatrzony przez Radę, a przewidywano, iż sesja odbędzie się 28 grudnia. W związku z 
upływem czasu Dyrektor SP ZOZ zwrócił się do Zarządu z prośbą o rozpatrzenie tej sprawy i 
wystąpienie z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Zaznaczył, iż brak jakiejkolwiek 
decyzji w tym zakresie uniemożliwi prowadzenie działalności przez SP ZOZ.  
Pan Dyrektor poinformował, iż zawracając się do Zarządu Powiatu z niniejszą sprawą 
otrzymał odpowiedź informującą, iż Zarząd nie jest w stanie wspomóc zakładu potrzebną 
kwotą ze względu na fakt, iż w 2015r. nie przewiduje już spłaty odsetek kapitałowych oraz w 
2014r. będzie musiał zaniechać wszystkich inwestycji na terenie powiatu. W związku z tym 
SP ZOZ przestał liczyć na pożyczkę od powiatu i rozpoczął rozmowy z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego i Bankiem PKO BP na temat możliwości udzielenia pożyczki. 
Banki poinformowały, iż mogą udzielić pożyczki w 2015r. w wysokości 2-3 000 000 zł., 
biorąc pod uwagę, że SP ZOZ spłaca kredyt zaciągnięty w wysokości 15 000 000 zł. Zakład 
w roku 2015 potrzebowałby około 3-4 000 000 zł. Obydwa banki postawiły warunek, iż 
wynik finansowy i badanie bilansu SP ZOZ za 2014r. musi być na plusie, a zakład musi 
wykazać się zdolnością kredytową. Wszystkie te działania obejmą okres bieżącej i 
pierwszych dwóch lat następnej kadencji Rady Powiatu.  
SP ZOZ w ubiegłym roku poniósł stratę w wysokości ponad 3 531 000 zł., a w tym roku 
mimo trudnej sytuacji finansowej przewiduje stratę w wysokości 1 200 000 zł. Pan Dyrektor 
zwrócił się do Rady o jak najszybsze podjęcie decyzji dotyczącej zgody na badanie bilansu 
zakładu oraz o podjęcie uzasadnianej uchwały. Należy mieć świadomość, że jeśli SP ZOZ 
zaciągnie kredyt 2-4 000 000 zł. w 2015r. to nadal będzie mu brakować środków na pokrycie 
pozostałych 7-5 000 000 zł. W związku z tym proponuje oddanie w dzierżawę lub częściową 
sprzedaż obiektu szpitala przy ul. Judyma po przeniesieniu oddziałów do budynku A. W 
budynku przy ul. Judyma pozostanie jedynie szpitalny oddział geriatrii posiadający kontrakt. 
SP ZOZ zwrócił się do Zarządu Powiatu, przeprowadził rozmowy z ewentualnymi 
zainteresowanymi dzierżawą obiektów przy ul. Judyma od lutego 2013r. i zaproponował 
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rozważenie w przyszłości sprzedaży pewnej części szpitala z przeznaczeniem wyłącznie pod 
działalność medyczną. Jeśli uda się zrealizować plan do roku 2016 to mieszkańcy powiatu 
zyskają dodatkową opiekę w postaci oddziałów psychiatrycznych od lutego 2013r. 
funkcjonujących na zasadzie kontraktu z NFZ oraz 3 poradni psychiatrycznych. SP ZOZ stoi 
na stanowisku, iż w obiektach przy ul. Judyma powinno być zlokalizowane centrum seniora, 
czyli hospicjum i ZOL. Sprzedaż lub wydzierżawienie szpitala w Kędzierzynie na cele 
medyczne różnym podmiotom w ratach spowoduje, że kwota uzyskana za niniejszy szpital 
byłaby większa niż sprzedaż każdego elementu osobno. W związku z tym powiat musi 
dokonać wydzielenia odpowiednich działek, aby tę działalność rozdzielić.  
 
         Radna Dorota Tomala zwróciła uwagę, iż przedmiotowy projekt uchwały był 
dyskutowany na posiedzeniach komisji problemowych Rady, które wydały swoje stanowiska.  
         Starosta Powiatu dodał, iż niniejszy projekt był dyskutowany jeszcze na dzisiejszym 
posiedzeniu Komisji Budżetu.  
         Radna Danuta Wróbel stwierdziła, iż Komisja Budżetu podczas dyskusji zgłaszała 
obawy w niektórych kwestiach omawianych przez Dyrektora SP ZOZ. Wyjaśnienia Pana 
Dyrektora rozwiały wątpliwości Radnej.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie poparcia działań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kędzierzynie – Koźlu.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XXVIII/225/2012 Rady Powiatu w sprawie poparcia 
działań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu 
została podjęta jednogłośnie. Niniejsza uchwała – w załączeniu.  
 
d) 
         Konieczność podjęcia uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu również przedstawił Dyrektor Anatol Majcher. 
Wyjaśnił, iż zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości SP ZOZ ma obowiązek badania 
rocznego sprawozdania finansowego, jako jednostka, która w poprzednim roku obrotowym, 
za który sporządzono sprawozdanie spełniła co najmniej 2 z następujących warunków: 
średnioroczne zatrudnienie co najmniej 50 osób na pełnych etatach, suma aktywów bilansu na 
koniec roku finansowego stanowiła równowartość co najmniej 2 500 000 Euro(w zł.), 
przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok 
obrotowy stanowiły równowartość co najmniej 5 000 000 Euro (w zł.). Wyboru podmiotu 
uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania dokonuje Rada Powiatu, która 
zatwierdza sprawozdanie finansowe zakładu. W celu wyłonienia podmiotu do badania bilansu 
zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe. 
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag.  
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.   
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W wyniku głosowania uchwała Nr XXVIII/226/2012 w sprawie wyboru biegłego rewidenta 
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu została podjęta jednogłośnie. Przedmiotową 
uchwałę załączono do protokołu.  
 
e)  
         Dyrektor SP ZOZ Anatol Majcher uzasadnił konieczność podjęcia uchwały w sprawie 
ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, użytkowania oraz użyczenia 
aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – 
Koźlu. Poinformował, iż do przygotowania uchwały zmusiła sytuacja SP ZOZ, która powstała 
w sierpniu br i ciągnie się do chwili obecnej. W miesiącu sierpniu SP ZOZ nadwykonał 
świadczenia zdrowotne na ponad 60 000 punktów (1 pkt =53 zł.). Zakład występując o 
zwiększenie limitów otrzymał kilkakrotnie pisma z NFZ informujące o tym, iż nie będzie 
zapłaty za nadwykonania. Wskazał, iż zgodnie z przepisami należy przesuwać pacjentów do 
kolejki oczekujących dzieląc ich na pilnych i planowych. Oznacza to, że szpital mógłby 
wykonywać zabiegi tylko w przypadkach ratujących życie pacjenta i wówczas niektóre 
oddziały musiałyby odsyłać pacjentów, a zwłaszcza pacjentki (gdyż największe 
nadwykonania miał oddział ginekologiczno – położniczy) z nowotworami do kolejki 
pacjentów planowych na rok 2013. Takie opóźnienie czasowe w przypadku operowania 
nowotworów jest niezasadne. Zgodnie z wymaganiami NFZ wystosowanymi jesienią br.  
niektóre podmioty chcąc zakontraktować działalność na 2013r. musiałyby spełnić warunki, o 
których wcześniej nie wiedziały. Przykładowo PAKS w wymaganiach na 2013r. w czasie 
renegocjacji umowy musiałby posiadać salę operacyjną wraz ze sprzętem, a takich wymagań 
w momencie kontraktowania usług 2 lata temu PAKS nie miał. W wyniku sprzedaży gruntu 
PAKS-owi przez powiat klinika rozpoczęła prace, które zakończą się prawdopodobnie w 
2013r. Na chwilę obecną jednak sali operacyjnej nie ma i PAKS musiałby zawiesić 
działalność. W związku tym PAKS zwrócił się do SP ZOZ z prośbą o możliwość korzystania 
ze szpitalnej sali operacyjnej pod swoją działalność. Kwestie wypożyczenia sali nie stanowią 
problemu, gdyż regulują je podjęte przez Radę Powiatu uchwały. Inaczej jest w przypadku 
sprzętu medycznego, gdyż w tej sprawie nie podjęto uchwały. Na chwilę obecną Dyrektor SP 
ZOZ nie posiada żadnej delegacji do wypożyczenia sprzętu, dlatego zwrócono się do Rady 
Powiatu o podjęcie stosownej uchwały. Sprawa dotyczy również sytuacji, w której SP ZOZ 
dysponujący sprzętem wykonał już kontrakt, a funkcjonujące na terenie Powiatu podmioty 
medyczne, które nie posiadają własnego sprzętu kontraktu jeszcze nie wykorzystały i dzięki 
wypożyczeniu sprzętu mogłyby nadal świadczyć usługi komercyjne lub niekomercyjne.  
Następnie Dyrektor SP ZOZ wyjaśnił pojęcie aktywów trwałych podkreślając, iż projekt 
uchwały nie dotyczy zasad gospodarowania nieruchomościami tylko dzierżawy sprzętu 
medycznego.  
         Przewodnicząca Komisji Budżetu Jadwiga Mroczko stwierdziła, iż Dyrektor SP ZOZ w 
swoim wystąpieniu wyjaśnił wątpliwości Radnych zgłaszane na dzisiejszym posiedzeniu 
Komisji. Uchwała dotyczy wyłącznie aktywów stanowiących mienie ruchome – sprzęt 
będący własnością SP ZOZ.  
         Dyrektor Majcher zacytował § 3 projektu uchwały zawierający zapis, iż uchwała ta "nie 
dotyczy zasad gospodarowania nieruchomościami, o których mowa w § 1. Sposób ich 
gospodarowania określają przepisy odrębne zawarte w uchwale Nr XXXII/158/2001 Rady 
Powiatu …". Projekt uchwały został wypracowany przez zespół SP ZOZ we współpracy z 
Kierownikiem Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Starostwa.  
         Radna Jadwiga Mroczko w związku z niespójnościami § 3 projektu uchwały 
przekazanego Radnym oraz posiadanego przez Dyrektora SP ZOZ zaproponowała przerwę w 
obradach i dostarczenie Radnym właściwej treści projektu.  
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Ostatecznie postanowiono przerwać obrady w podpunkcie 3 e) i przystąpić do realizacji 
dalszych podpunktów, a po przygotowaniu kserokopii projektu niniejszej uchwały powrócić 
do podpunktu e).  
 
f)  
         Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Waldemar 
Nowak uzasadnił konieczność podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego lub będącymi w użytkowaniu wieczystym powiatu oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. Zaznaczył, iż przedmiotem 
tej uchwały jest zmiana treści § 11 ust. 1 uchwały Nr XXXII/158/2001 Rady Powiatu z dnia 
29.06.2012r. Przytoczył brzmienie § 11 ust. 1 pkt 1 zmienianej uchwały Nr XXXII/158/2001. 
Wyjaśnił, iż poprzedni zapis zawężał rozstrzygnięcie art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z 1997r., który mówił o tym, że cena nieruchomości nie może być niższa 
niż wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę (uchwała z 2001r. stanowiła, że 
wysokość ceny jest równa wartości ustalonej przez rzeczoznawcę). Intencją Zarządu Powiatu 
jest przywrócenie brzmienia zgodnego z art. 67 ustawy.  
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani pytań.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał, a następnie poddał pod głosowanie projekt 
w/w uchwały.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.   
Uchwała Nr XXVIII/227/2012 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego lub będącymi w użytkowaniu wieczystym powiatu oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata została podjęta jednogłośnie. 
Niniejsza uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
g)  
         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 
Kędzierzyn – Koźle, Gminą Bierawa, Gminą Cisek, Gminą Pawłowiczki, Gminą Polska 
Cerekiew, Gminą Reńska Wieś w sprawie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie 
założenia i prowadzenia przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych 
w Kędzierzynie – Koźlu omówiła Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i 
Promocji Renata Scheit. Poinformowała, iż Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców 
Pracy zwrócił się z wnioskiem w sprawie utworzenia Gimnazjum dla Dorosłych z dniem 01 
września 2013r. dla potrzeb uczestników Środowiskowego Hufca Pracy. Wniosek ten był 
rozpatrywany przez Komisję Edukacji, która wydała pozytywną opinię odnośnie utworzenia 
takiej szkoły. W tym celu niezbędnym krokiem jest podpisanie porozumień z gminami, z 
których pochodzą uczestnicy OHP odnośnie przekazania powiatowi zadania własnego gmin 
w zakresie tworzenia gimnazjum. W niniejszej sprawie zorganizowano spotkanie z Wójtami 
Gmin i przekazano materiały Prezydentowi Miasta Kędzierzyn – Koźle. Aktualnie Starostwo 
oczekuje na informację, kiedy gminy będą gotowe do formalnego podpisania porozumień 
oraz na zgodę Rady Powiatu w formie podjętej uchwały.  
         Radna Jadwiga Mroczko zwróciła uwagę, iż finansowanie i prowadzenie przedmiotowej 
szkoły odbywać się będzie z subwencji oświatowej i dochodów własnych powiatu. W 
związku tym działalność gimnazjum powstającego z dniem 01 września 2013r. przez 4 
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miesiące będzie finansowana ze środków własnych powiatu. Zapytała czy środki te zostały 
ujęte w planie budżetu, czy będą poszukiwane w późniejszym czasie.  
         Kierownik Wydziału Oświaty poinformowała, że Gimnazjum dla Dorosłych miałoby 
powstać w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. W planach tej szkoły 
funkcjonowanie gimnazjum zostało zarezerwowane.  
         Radna Jadwiga Mroczko zapytała o koszt funkcjonowania gimnazjum dla Dorosłych.  
         Pani Kierownik Renata Scheit zaznaczyła, że trudno przewidzieć, jaki będzie nabór w 
2013r., więc szkoła ta stwarza możliwość zabezpieczenia godzin pracy dla nauczycieli. 
Obliczono, iż na funkcjonowanie Gimnazjum dla Dorosłych w sumie potrzebne będzie około 
160 000 zł.  
 
W związku z brakiem informacji szczegółowych odnośnie danych finansowych utrzymania 
Gimnazjum Rada Powiatu przerwała obrady w podpunkcie 3g) zobowiązując Panią 
Kierownik do dostarczenia z Wydziału stosownej informacji.  
         Radna Małgorzata Tudaj stwierdziła, iż sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek 
Zarządu Powiatu. Radna odnosi wrażenie, że sesja jest nieprzygotowana, gdyż § 2 projektu 
uchwały mówi o skutkach finansowych, a Skarbnik Powiatu nie potrafi przedstawić 
informacji o niniejszych skutkach.  
 
Rada Powiatu w wyniku otrzymania kserokopii projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad 
zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych 
przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu powróciła 
do omawiania ppkt 3 e). 
 
cd. e) 
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak wyjaśniając przyczyny powstania nieścisłości 
pomiędzy projektem przekazanym Radzie i projektem, jakim dysponuje Dyrektor SP ZOZ 
poinformowała, iż projekt uchwały wypracowany przez SP ZOZ i Kierownika Wydziału 
Zdrowia został przekazany do analizy i zaopiniowania przez Radcę Prawnego Starostwa 
Marię Bartulę. Pani Mecenas uznając, iż uchwała nie dotyczy nieruchomości wykreśliła z § 2 
ppkt 6 dotyczący nieruchomości oraz w konsekwencji tego także § 3. W treści, którą 
dysponuje Pan Dyrektor i obecnie wszyscy Radni wpisany jest w § 2 pkt 6 dotyczący 
nieruchomości oraz § 3, a w konsekwencji numeracja kolejnych paragrafów ulega 
przesunięciu. 
 
Do przedłożonego projektu uchwały oraz wyjaśnienia Sekretarza Powiatu nie wniesiono 
uwag ani pytań.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie omówiony przez 
Dyrektora SP ZOZ i dostarczony Radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad 
zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych 
przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu. 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośne zagłosowali za podjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania uchwałę Nr XVIII/228/2012 Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad 
zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych 
przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu podjęto 
jednogłośnie. Niniejsza uchwała – w załączeniu.  
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cd. g)  
         Kierownik Wydziału Oświaty Renata Scheit powracając do omawiania projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kędzierzyn – Koźle, 
Gminą Bierawa, Gminą Cisek, Gminą Pawłowiczki, Gminą Polska Cerekiew, Gminą Reńska 
Wieś w sprawie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie założenia i prowadzenia przez 
Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w Kędzierzynie – Koźlu 
poinformowała, iż przewidywany koszt utrzymania Gimnazjum rozpatrywano w wariantach 
utworzenia 2 oddziałów, gdyż Wojewódzki Komendant OHP zapewnił, iż na terenie Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego jest zapotrzebowanie na utworzenie w gimnazjum od razu 2 
oddziałów – na poziomie klasy I i II. Należy pamiętać, że Gimnazjum dla Dorosłych ma 
mniejszą liczbę godzin dydaktycznych w szkole, (jest to 64 godziny, a nie ponad 90). W 
Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących będzie zmniejszała się liczba oddziałów, 
ponieważ kończyć naukę będą klasy Liceum Ogólnokształcącego, które nie dokonuje nowego 
naboru oraz klasy wywodzące się z Zespołu Szkół Elektryczno – Telekomunikacyjnych 
(przeniesionego do ZSTiO). Klasy Gimnazjum dla Dorosłych niejako uzupełnią liczbę 
oddziałów z jednej strony zapewniając możliwość pracy dla nauczycieli, a z drugiej strony 
zapewniając możliwość zdobycia wykształcenia i realizacji obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki dla uczniów, którzy w normalnym trybie nie mogą ukończyć gimnazjum. 
Obliczono, iż za okres od września do grudnia 2013r. wszystkie koszty (ZUS, dodatki za 
godziny "dyrektorskie", za wychowawstwo i wyliczając stawkę nauczyciela dyplomowanego) 
wyniosą łącznie z wydatkami rzeczowymi 166 771 zł. dla dwóch oddziałów. Jest to kwota, 
która w ramach środków, jakimi dysponuje ZSTiO można pokryć.  
         Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, iż podczas analizy części oświatowej 
budżetu powiatu na 2013r. Skarbnik Powiatu nie informowała o tej sprawie. Powiat ma 
określone źródła finansowania oświaty i aby zrównoważyć wydatki oświatowe musi spoza 
tych źródeł dołożyć 1 000 000 zł. Radna zapytała czy środki na funkcjonowanie Gimnazjum 
dla Dorosłych zostały zaplanowane w budżecie ZSTiO, czy też trzeba ich szukać, tym 
bardziej, że żadna z gmin nie będzie partycypowała w kosztach.  
         Skarbnik Powiatu poinformowała, iż projekt budżetu opracowywano do dnia 15 
listopada br. i nie pamięta, aby wówczas w Zespole Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących przewidywano rozdział "gimnazjum".  
         Starosta Powiatu dodał, iż zakładano, że utrzymanie Gimnazjum przez okres 4 miesięcy 
będzie finansowane z budżetu ZSTiO, przy czym podana kwota dla Pana Starosty jest 
zaskoczeniem, gdyż szacowano zdecydowanie niższe koszty.  
         Pani Kierownik Renata Scheit sprostowała informując, iż kwota 166 771 zł. dotyczy 
utrzymania łącznie z wydatkami rzeczowymi 2 oddziałów Gimnazjum dla Dorosłych przez 
okres 1 pełnego roku. Koszt utrzymania w okresie 4 miesięcy wyniesie niecałe 31 000 zł.  
 
         Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kędzierzyn – Koźle, Gminą Bierawa, 
Gminą Cisek, Gminą Pawłowiczki, Gminą Polska Cerekiew, Gminą Reńska Wieś w sprawie 
realizacji zadania własnego Gminy w zakresie założenia i prowadzenia przez Powiat 
Kędzierzyńsko – Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w Kędzierzynie – Koźlu. 
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, spośród których 14 Radnych opowiedziało się za 
podjęciem uchwały, natomiast 4 Radnych wstrzymało się od głosu.  
W rezultacie głosowania Uchwała Nr XXVIII/229/2012 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kędzierzyn – Koźle, Gminą Bierawa, Gminą 
Cisek, Gminą Pawłowiczki, Gminą Polska Cerekiew, Gminą Reńska Wieś w sprawie 
realizacji zadania własnego Gminy w zakresie założenia i prowadzenia przez Powiat 
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Kędzierzyńsko – Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w Kędzierzynie – Koźlu została 
podjęta zwykłą większością głosów. W/w uchwałę załączono do protokołu.  
 
h) 
         Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renata Scheit 
uzasadniła także projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 
Gminą Kędzierzyn – Koźle w sprawie organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii 
dla Kościoła Zielonoświątkowego w Kędzierzynie – Koźlu. Podkreśliła, iż zgodnie z art. 5 
ustawy o samorządzie powiatowym Powiat może zawierać porozumienia dotyczące 
prowadzenia zadań publicznych. Niniejsze porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia 
kosztów zatrudnienia nauczycieli do nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego dla 
uczniów w wieku 16-18 lat w roku szkolnym 2012/2013. W szkołach podległych powiatowi 
jest 5 uczniów, którzy chcą uczęszczać na te lekcje. Są one prowadzone w punkcie 
katechetycznym Zboru "BETEZDA" w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Racławickiej 5. 
Porozumienie będące przedmiotem uchwały obejmuje miesięczne koszty zatrudnienia 
nauczyciela do prowadzenia lekcji religii. Łącznie za cały rok szkolny jest to kwota 2 370 zł.  
         Radna Dorota Tomala zapytała czy kwota ta ma być pokrywana z budżetu powiatu.   
         Skarbnik Wiesława Trelka odpowiedziała, iż kwota ta będzie przekazana w formie 
dotacji z budżetu powiatu do budżetu gminy.  
 
         Przewodniczący Piotr Jahn odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kędzierzyn – Koźle w sprawie 
organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii dla Kościoła Zielonoświątkowego w 
Kędzierzynie – Koźlu. 
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, spośród których 16 Radnych opowiedziało się za 
podjęciem uchwały, 1 Radny był przeciw i 1 Radny wstrzymał się od głosu.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XXVIII/230/2012 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kędzierzyn – Koźle w sprawie organizacji, 
prowadzenia i finansowania nauki religii dla Kościoła Zielonoświątkowego w Kędzierzynie – 
Koźlu została podjęta zwykłą większością głosów. Przedmiotowa uchwała – w załączeniu.  
 
i) 
         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. Podkreśliła, iż podobnie jak co roku uchwała ma związek z próbą 
wykorzystania wszystkich środków jakie PFRON przeznaczył na rehabilitację zawodową i 
społeczną dla osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
Powiedziała, iż niniejsza zmiana dotyczy środków, których nie zrealizowano na rehabilitacji 
zawodowej i proponuje się wykorzystać je przenosząc na rehabilitację społeczną, gdzie jest na 
nie największe zapotrzebowanie. Powiatowy Urząd Pracy informował, o tym, że nie 
wykorzysta kwoty 5 483,80 zł. Ponadto w wyniku rezygnacji z dofinansowania do turnusów 
rehabilitacyjnych do wykorzystania pozostała kwota 9 000 zł. Pozostałe środki proponuje się 
przeznaczyć na zadania z zakresu likwidacji barier architektonicznych oraz na 
dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.  
 
Do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani pytań.  
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         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 XXVIII/231/2012 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.  
 
j) 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko uzasadniając projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok poinformował, iż na 
ostatnim posiedzeniu Komisja opracowała plan kontroli na 2013r. i przedłożyła go Radzie 
Powiatu. Jeśli Rada Powiatu chciałaby zlecić dodatkowe kontrole to Komisja Rewizyjna 
przyjmie ten obowiązek.  
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani pytań. 
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.  
W głosowaniu 17 Radnych jednogłośnie opowiedziało się za podjęciem powyższej uchwały. 
Uchwała Nr XXVIII/232/2012 Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2013 rok została podjęta jednogłośnie. Niniejsza uchwała – w załączeniu.  
 
k) 
         Kolejno Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko przedstawił 
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 września 2012r. na 
"nienależyte wykonywanie zadań przez Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kędzierzynie – Koźlu – Panią Marię Labus". Poinformował, iż skarga na Dyrektora PUP 
została wycofana przez skarżącą. Skarga związana jest z faktem, iż Państwo -------- otworzyli 
działalność gospodarczą na terenie Kędzierzyna – Koźla o charakterze gastronomicznym 
(restauracja włoska). Na rozpoczęcie działalności otrzymali dotację z PUP w wysokości  
20 000 zł. W momencie, kiedy Dyrektor PUP zwróciła się do nich z informacją, że warunki 
umowy nie zostały zachowane i wniosła o zwrot otrzymanej dotacji Państwo ------- wystąpili 
ze skargą na Panią Dyrektor. W toku prowadzenia postępowania rozpoznawczego przez 
Komisję Rewizyjną z udziałem obydwóch stron stwierdzono, że Dyrektor PUP nie 
przekroczyła w żadnym zakresie swoich uprawnień. W związku z tym Państwo -------- 
wycofali skargę na Panią Dyrektor. Materiały dostarczone przez PUP Komisji były bardzo 
obszerne i Komisja dwukrotnie spotykała się w celu rozpatrzenia niniejszej sprawy. Na 
chwilę obecną istnieje zapis w umowie o dotację z PUP, który upoważnia Starostę Powiatu do 
tego, by w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od wnioskodawcy mógł przesunąć 
termin. Pan Starosta ma prawo skorzystać z tego zapisu.  
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani pytań.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał, a następnie poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 września 2012r. na "nienależyte 
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wykonywanie zadań przez Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – 
Koźlu – Panią Marię Labus". 
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XXVIII/233/2012 Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia 
skargi z dnia 30 września 2012r. na "nienależyte wykonywanie zadań przez Panią Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu – Panią Marię Labus" została podjęta 
jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono do protokołu.  
 
l) 
         Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 02 listopada 
2012r. na działalność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego przedstawił także 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko. Poinformował, iż na wczorajszym 
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Mecenas Mirosław Semeniuk doprowadził do ugody w 
niniejszej kwestii. Poprosił Pana Mecenasa o przybliżenie szczegółów sprawy.  
         Mecenas Mirosław Semeniuk wyjaśnił, iż skarga dotyczyła słusznego zarzutu, ale był to 
zarzut sprzed 15-17 lat. Wówczas pracownik Starostwa (ówczesnego Urzędu Rejonowego) 
nadał klauzulę wykonalności aktowi własności ziemi. W wyniku tego do księgi wieczystej 
została wpisana inna osoba niż ta, która była do tego uprawniona. Fakt ten został wykryty po 
latach i złożono skargi na Starostę Powiatu. Były one całkowicie nieuzasadnione, gdyż 
Starosta nie miał związku z działaniami pracowników sprzed 17 lat. W celu załatwienia 
niniejszej sprawy kancelaria Pana Mecenasa zobowiązała się pomóc skarżącemu w 
przeprowadzeniu postępowania cywilnego, które jest niezbędne do tego, aby wpisać go jako 
następcę prawnego do księgi wieczystej, gdzie w wyniku wadliwego działania ówczesnego 
urzędnika nie został wpisany. Wydział Geodezji Starostwa podjął stosowne kroki i złożył 
wniosek do ksiąg wieczystych składając ostrzeżenie informujące o tym zarzucie, w związku z 
czym nieruchomość nie będzie mogła być przedmiotem obrotu do czasu wyjaśnienia stanu 
prawnego. Skarżący zrozumiał przedstawioną argumentację i zdecydował się wycofać skargę.  
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował Panu Mecenasowi za bardzo sprawne 
przeprowadzenie tej procedury.  
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag ani pytań.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał, a następnie poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 02 listopada 2012r. na działalność Starosty 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
W głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/234/2012 w 
sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 02 listopada 2012r. na działalność Starosty Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Niniejsza uchwała – w załączeniu.  
 
Ad. 4  
         Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż następna sesja odbędzie się w dniu  
28 grudnia br. Następnie złożył wszystkim zebranym serdeczne życzenia na Nowy rok i 
zakończył obrady XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
 
 
Protokołowała:                                                                  Przewodniczący Rady Powiatu 
Anna Kramarz                                                                     mgr Piotr Jahn 


