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        P R O T O K ÓŁ   XXIX/2012 
     Z  XXIX SESJI  RADY  POWIATU  K ĘDZIERZY ŃSKO- KOZIELSKIEGO  
   W DNIU 28 GRUDNIA 2012 ROKU  
 
 
 
Ad. 1  
 Obrady  XXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego odbyły się                    
28 grudnia 2012 r.  w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego. Obrady otworzył 
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jahn. Powitał przybyłych na Sesję Radnych, władze 
Powiatu w osobach: Pana Starosty Artura Widłak, Pani Wicestarosty Gabrieli Tomik, Pani 
Sekretarz Powiatu Alicji Brol-Polak, Skarbnik Powiatu Pani Wiesławy Trelki, Kierowników 
Wydziałów Starostwa  oraz przedstawicieli prasy i radia lokalnego. 
 
Ad. 2  
 Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 20 Radnych, obrady więc są 
prawomocne.  
Lista obecności w załączeniu do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił proponowany porządek Sesji, do którego 
zgłoszono następujące zmiany: 

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko zawnioskował, aby 
wprowadzić do porządku punkt w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia                                  
07 listopada 2012 roku na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy                    
w Kędzierzynie-Koźlu. Przedmiotowa zmiana porządku została przyjęta jednogłośnie           
i określona jako punkt 12 d porządku. 

2. Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jahn,  zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad 
punktu 10 i 11 z powodu braku opinii Komisji Rady Powiatu, a  w szczególności 
Komisji Budżetu. Zmiana została przyjęta w wyniku głosowania, /w którym 
uczestniczyło 18 Radnych / – 17 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

3. Pan Artur Widłak Starosta Powiatu zawnioskował o zdjęcie z porządku Sesji punktu 
12a. W wyniku głosowania zmiana została przyjęta 14 głosami „za” i 3 głosami 
wstrzymującymi się”. 

 
W wyniku głosowania przy 17 głosach „za przyjęciem” i 1 głosie „wstrzymującym się” 
Radni zaakceptowali  porządek Sesji z powyższymi zmianami. 
 
Porządek Sesji stanowi  załącznik do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 3 
 Protokoły z XXVII i XXVIII  Sesji  Rady Powiatu, ze względów organizacyjnych 
Biura Rady zostaną przyjęty na Sesji w styczniu 2013 roku.  
 
Ad. 4  
 Pan Przewodniczący Rady przedstawił Radnym informację o działalności w okresie 
międzysesyjnym; powiedział między innymi, że uczestniczył w posiedzeniu Komisji 
Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu Rady Powiatu. Ponadto otrzymał apel Radnego Leona 
Piecucha o wycofanie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu. Dnia 14.12.2012 roku 
wpłynęły uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii 
o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz  w sprawie 
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opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej. 
Pani Dyrektor Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu poinformowała Radę Powiatu, że                    
w jednostce została przeprowadzona kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pan 
Przewodniczący poinformował Radę, że z planu finansowego na rok 2013 Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu, który przedstawiła Pani Dyrektor 
jednostki wynika, że zabraknie środków na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych. Pani 
Dyrektor prosi o  uzupełnienie kwoty 21 tysięcy w budżecie wydatków na 2013 rok. 
Wpłynęła ponadto interpelacja Radnego Rajmunda Frischko dotycząca wniosku do 
Wojewody Opolskiego w zakresie usuwania skutków powodzi na 2013 rok. Interpelacja 
została skierowana do Zarządu Powiatu, który udzieli Radnemu stosowną pisemną 
odpowiedź. 
 
Informacja Pana Przewodniczącego  stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 
 Pan Przewodniczący Rady oddał głos Panu Staroście Powiatu, który przedstawił 
Radzie informację z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od                                
27 listopada 2012 r. do 28 grudnia 2012 r.    
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w wersji pisemnej stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.  
 
Ponadto Pan Starosta w uzupełnieniu sprawozdania powiedział, że  5 grudnia 2012 roku 
odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu z udziałem Dyrektora SP ZOZ w Kędzierzynie-
Koźlu. Rozpatrywana była sprawa wniosku o umorzenie pożyczek otrzymanych 2011 i 2012 
roku na łączną kwotę 1 253.685,00 złotych. Omawiana była sprawa dzierżawy sprzętu 
medycznego przez podmioty świadczące działalność leczniczą poza kontraktem z NFZ. Jest 
możliwość korzystania ze sprzętu w godzinach , w których nie jest użytkowany przez                  
SP ZOZ. Dzierżawa aparatury medycznej nie rodzi negatywnych konsekwencji, a jedynie 
korzyści dla pacjentów. Będzie ona wykonywana zgodnie z zasadami uchwały Rady Powiatu 
w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, użytkowania oraz 
użyczenia aktywów trwałych przez SP ZOZ w Kędzierzynie - Koźlu. 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.   

Na 99 posiedzeniu  Zarząd zaakceptował harmonogram dostosowania szpitala do 
wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą na lata 2013-2016. Ponieważ Program Dostosowawczy musi być zgodny z art. 207 
ust. 2 ustawy o działalności leczniczej i przedstawiony w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, 
w organie rejestrowym w terminie do 31 grudnia 2012 roku, po wcześniejszym 
zaopiniowaniu przez Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – 
Zarząd przygotował stosowny projekt uchwały Rady Powiatu.  

Ze względu na pilny termin Zarząd Powiatu wystąpił do Przewodniczącego Rady 
Powiatu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 
która odbyła się  w dniu 18 grudnia 2012 roku. Podjęto na niej  stosowne uchwały Rady 
Powiatu. 

Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2012 roku Zarząd zapoznał się: 
- z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie zaopiniowania 
projektu uchwały budżetowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok,  
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-  z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie możliwości 
sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok. 
- z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie zaopiniowania 
projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
na lata 2013-2028. 
Jest to komplet opinii wydanej przez RIO. Wszystkie są pozytywne.  
 
 Pan Przewodniczący Rady podziękował Panu Staroście  za przedstawienie 
sprawozdania dotyczącego pracy Zarządu i udzielił głosu Radnej Jadwidze Mroczko. 
 
Pani Jadwiga Mroczko zapytała Pana Starostę Powiatu dlaczego w projekcie budżetu Powiatu 
na 2013 rok nie zaplanowano środków na remonty drogowe, które były przedstawione                  
w interpelacji Radnej z maju 2012 roku. Wnioskowała wtedy o remont niektórych odcinków 
dróg w miejscowości Naczęsławice w Gminie Pawłowiczki.  
Pan Starosta wyjaśnił, że teraz nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie , dlaczego zadanie nie 
znalazło się w projekcie uchwały budżetowej. Jeśli nawet nie została przedmiotowa 
inwestycja uwzględniona w budżecie na rok 2013 to też nie znaczy ostatecznie, iż zadanie to 
nie będzie mogło być realizowane w miarę posiadanych środków z rezerwy.  
Radna Jadwiga Mroczko powiedziała, że od maja 2012 r. informacja dotycząca konieczności 
remontu dróg wymienionych w interpelacji znajdują się w Starostwie i prosi, aby zadanie  to 
znalazło się w budżecie Powiatu na 2013 rok.  
 
 Pan Artur Widłak Starosta Powiatu poinformował Radę, że Powiat jest 
zainteresowany  i zaangażowany w działania na rzecz rzeki Odry.  
Oddał głos Pani Wicestaroście, która powiedziała, że inicjatywa Radnych Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie pogłębiania koryta Odry podjęta we wrześniu                
2011 roku spotkała się z poparciem ponad sześćdziesięciu samorządów dorzecza Odry. 
Oczekiwania samorządów w kierunku poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 
połączonego z gospodarczym i turystycznym wykorzystaniem Odry oraz zadbanie o ekologię 
i ochronę środowiska poprzez montaż koryta transportowego w regionach zachodniej Polski 
doprowadziły do zawarcia Porozumienia czterech regionów: dolnośląskiego, lubuskiego, 
opolskiego, i zachodniopomorskiego.  
Dnia 6 grudnia 2012 roku Pani Wicestarosta uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym 
przez Ministerstwo Transportu z udziałem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodne, na którym 
jasno sprecyzowano poglądy na temat stanu gospodarki wodnej w Polsce. Samorządy 
nadodrzańskie samodzielnie od lat prowadzą działania nastawione na wykorzystanie rzeki 
Odry. Gospodarka wodna wymaga decyzji na szczeblu rządowym i powinna być traktowana 
kompleksowo.  Dnia 26 listopada 2012 roku samorządy zajęły wspólne stanowisko jako 
Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP. Konwent Marszałków zwrócił się do 
Rządu Polskiego o pilne opracowanie Programu Gospodarki Wodnej akcentując 
kilkudziesięcioletnie zaniedbania skutkujące zwiększonym niebezpieczeństwem 
powodziowym obszarów dorzecza.  Podsumowując swoją wypowiedź Pani Wicestarosta 
pogratulowała Radnym podjętej inicjatywy i życzyła mieszkańcom „bezpiecznej rzeki, która 
nie tylko zagraża, ale przede wszystkim współpracuje z człowiekiem na rzecz jego 
egzystencji w środowisku naturalnym”.  
 
Sprawozdanie Pani Wicestarosty wraz załącznikami stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.  
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Pan Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Pani Wicestaroście za sprawozdanie i oddał 
głos Radnemu Markowi Piątek.  
  
 Radny Marek Piątek podziękował Pani Wicestaroście za zajęcie się problemem Odry, 
za zaangażowaniem środowisk, które nas w tym problemie wspierają. Myśli, że dalej będzie 
się tą problematyką zajmowała.  
 
Następnie Pani Jadwiga Mroczko zapytała kto realizuje projekt przebudowy mostu na rzece 
łączącego  Bierawę z Ciskiem i kto podpisał umowę na jego realizację.  
 
Pan Starosta odpowiedział, że zadanie realizuje Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-
Koźlu, a umowa była podpisana w Jego obecności. Są powołane dwie Komisje do spraw 
budowy mostu łączącego Bierawę z Ciskiem. Jedna jest powołana przez poprzedniego 
Starostę Powiatu,  a druga jest powołana przez Starostę Artura Widłaka na wniosek Zarządu 
Powiatu. Funkcjonują więc obydwie Komisje.  
 
Radna Małgorzata Tudaj zapytała o skład w/w Komisji. 
Pan Starosta wyjaśnił, że nie zna składu wszystkich członków Komisji, ale jak jest potrzeba to 
zaraz uzyska przedmiotowe dane.  
 
Radna Danuta Wróbel zapytała Pana Starostę, z racji uczestnictwa w Konwencie Starostów, 
jak przedstawia się sprawa ubezpieczenia szpitala.  
 
Pan Starosta wyjaśnił, że sprawa dotycząca  kosztów ubezpieczenia szpitala była wnikliwie 
omawiana na ostatnim Konwencie  Starostów. Powiedział, że nasz szpital jest szpitalem 
zabiegowym. Rozpatrywano zagadnienie dlaczego niektóre szpitale są ubezpieczane na niższą 
kwotę, a niektóra na wyższą kwotę. Na wysokość składki obowiązkowego ubezpieczenia ma 
wpływ ilość wykonywanych zabiegów. Szpital   w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim jest 
porównywany ze szpitalem w Raciborzu, ale kwota ubezpieczenia szpitala w Kędzierzynie-
Koźlu jest znacznie wyższa od kwoty ubezpieczenia szpitala w Raciborzu. W szpitalu                  
w Kędzierzynie-Koźlu wykonuje się ok. 10 tysięcy zabiegów, a w szpitalu w Raciborzu 
dziesięciokrotnie mniej. Rozważana była sprawa, czy nie powołać „towarzystwa wzajemnej 
asekuracji”. Postanowiono ostatecznie, że inicjatywa jest ciekawa. Zostaną określone warunki 
funkcjonowania takiej „instytucji”, między innymi jaka będzie wysokość składki oraz za jaki 
okres będzie obowiązywać wypłata odszkodowania. Szczegółowe postanowienia dotyczące 
warunków  i zasad działania „towarzystwa wzajemnej asekuracji” powołanego przez Związek 
Powiatów Polskich będą omawiane na kolejnym konwencie Starostów przewidzianym na 
kwiecień 2013 roku.  Starostowie Powiatów wstępnie wyrazili zgodę na przystąpienie do 
towarzystwa, ponieważ stwierdzono, że koszt ubezpieczenia gwarantowanego w ramach 
„towarzystwa” będzie dużo niższy od ubezpieczenia proponowanego przez inne towarzystwa 
ubezpieczeniowe.     
 
Radny Stefan Wałach zapytał o strategię rozwoju Powiatu w świetle  współpracy z powiatami 
ościennymi.  
 
Pan Starosta Powiatu poinformował Radnych, iż w myśl zamierzeń Marszałka Województwa 
Opolskiego Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski współpracuje z Powiatem Strzeleckim                     
i Powiatem Głubczyckim. Sam nie jest przekonany, czy takie powiązanie Powiatów jest 
doskonałe. Powiedział, że Powiat nawiązał już współpracę z Powiatem Strzeleckim                  
i Głubczyckim. Powiat w ramach inicjatywy lokalnej nawiązał  współpracę z Burmistrzem 
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Nysy,  trwały wstępne rozmowy w sprawie wspólnego projektu dotyczącego współpracy                     
w ramach 15 gmin, lecz wycofano się z tego zamierzenia. Stwierdzono, że ta współpraca nie 
będzie nam przynosiła korzyści, jakich oczekiwaliśmy. Obecnie podejmowane są działania 
mające na celu połączenie Województwa Opolskiego z Czechami. To co jest zapisane                  
w strategii rozwoju  jest potraktowane marginalnie. Współpraca transgraniczna jest szansą dla 
Województwa Opolskiego , zwłaszcza  dla  powiatów przygranicznych. Jako Powiat nie 
graniczymy bezpośrednio z Czechami, ale poprzez Powiat Głubczyce jest nadzieja, że  
nastąpi połączenie samochodowe  z Krnowem i dalej z Republiką Czeską. Jest to pominięte           
w strategii.  Takie połączenie jest konieczne i wskazane, aby rozwijać współpracę, gdzie 
Powiat upatruje swoją szansę. Starosta Powiatu zaznaczył, że sam poruszył sprawę 
wykorzystania rzeki Odry.  Ze względu na to , że Powiat rozpoczął intensywne działania 
dotyczące zagospodarowania rzeki Odry, jest to nasz atut, który uzyskał poparcie u Starosty 
Opolskiego. Zostały wystosowane wnioski do Marszałka Województwa Opolskiego 
dotyczące  zagospodarowania rzeki Odry, przywrócenia jej żeglowności, poprawienia funkcji 
rekreacyjnej i bytowej. 
 
Następnie Pan Przewodniczący  Rady oddał głos Pani Wicestaroście, która w imieniu Zarządu 
Powiatu zawnioskowała, aby wprowadzić do porządku Sesji, w punkcie podjęcie uchwał -  
uchwałę intencyjną , jeśli Rada Powiatu wyrazi zgodę, dotyczącą  współpracy Starosty 
Powiatu z Marszałkiem Województwa Opolskiego przy realizacji projektu pn. „Opolskie                
w Internecie – informatyzacja i integracja baz danych” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa                                  
2 „Społeczeństwo informacyjne” w procesie kontynuacji rozwoju Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej.  
 
W dyskusji Radna Dorota Tomala wyraziła sprzeciw w powyższej sprawie. Stwierdziła, że 
zmiany do porządku Sesji wprowadzane  były na początku Sesji, a materiały wymagają 
przeanalizowania. Obecny na Sesji Radca Prawny poinformował Radę, że zmiany  porządku 
Sesji mogą być wprowadzane w każdym czasie w trakcie jej przebiegu.  
 
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku o punkt 12 e/ 
„podjecie uchwały  w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Opolskie w Internecie 
– informatyzacja i integracja baz danych”. 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych.  
„Za” wprowadzenie powyższego punktu głosowało 17 Radnych , jeden głos był 
„wstrzymujący się” /Radnego Henryka Chromika/. 
  
Wniosek Wicestarosty został przyjęty i będzie omówiony wnikliwie przy podejmowaniu 
stosownej uchwały..  
 
 Następnie Skarbnik Powiatu Pani Wiesława Trelka  przedstawiła Radzie Powiatu stan 
zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. 
Poinformowała, że na koniec listopada 2012 r. stan zobowiązań ogółem wynosi   
15 202 511,74 złote i jest niższy w stosunku do październikowych o kwotę 87 177,23 złote. . 
Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 7 269 815,15 złotych i są niższe w porównaniu do 
wymagań październikowych o kwotę 360 013,80 złotych. Zobowiązania długoterminowe – 
kredyt wynoszą 7 577 319,36 złotych i są  niższe o spłaconą ratę kredytu  w kwocie                         
154 639,18 złotych. Zobowiązania długoterminowe – leasing wynoszą  90 836,72 złote i jest 
niższa o 1 532,66 złotych. Stan środków na rachunku bankowym wynosi 3 775 465,98 
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złotych. Ponadto  SP ZOZ na koniec listopada 2012 roku miał zobowiązania na rzecz Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego z tytułu udzielonych pożyczek  na kwotę 1 253 686,00 złotych.  
 
Wykaz przedstawianych powyżej danych stanowi załącznik do nin. protokołu.   
 
  Sekretarz Powiatu Pani Alicja Brol-Polak  poinformowała Radę, że w okresie 
międzysesyjnym  w Starostwie nie było kontroli zewnętrznych.  
  
Ad. 6  
 Informacje o działalności komisji problemowych  Rady Powiatu w okresie 
międzysesyjnym przedstawili ich przewodniczący.  
 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Pan Grzegorz Duszel   
poinformował Radę, że  Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno  posiedzenie w 
dniu.13.12.2012 r. Powiedział, że omawiane były na niej projekty uchwał podjętych na Sesji 
Rady Powiatu   w dniu  18.12.2012 roku.  
W dyskusji wziął głos Radny Stefan Wałach i wnioskował, aby podjęte były działania 
zmierzające do objęcia opieką pielęgniarską młodzieży uczącej się. Komisja zagadnienie to 
umieści w planie pracy na 2013 rok.  
Komisja miała   w porządku opracowanie planu pracy Komisji na 2013 rok, ale postanowiła 
sprawę przenieść na posiedzenie styczniowe.  
Radna Teresa Koczubik zapytała obecnego na posiedzeniu Dyrektora SP ZOZ                        
w Kędzierzynie-Koźlu, czy są podejmowane jakieś prace odnośnie hospicjum na terenie 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  
Komisja jednogłośnie postanowiła wydać opinię do projektu budżetu Powiatu na 2013 rok na 
kolejnym posiedzeniu, wtedy gdy będzie już znany termin Sesji Rady Powiatu poświęcony 
temu tematowi. Na tym zakończono posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.  
 
Wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.12.2012 roku stanowią 
załącznik do niniejszego protokołu.  
 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Pan Stefan Wałach 
poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym obradowała jeden raz w dniu 
10.12.2012 roku. Było to posiedzenie wyjazdowe w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. 
Komisja chciała zapoznać się z funkcjonowaniem Bursy oraz z warunkami w jakich żyje tam 
młodzież szkolna. Ponieważ dochodziły różne głosy na ten temat Komisja uznała, że warunki 
są dobra i stale się poprawiają. Sytuacja w Bursie jest coraz lepsza. W spotkaniu w Bursie 
uczestniczyli młodzież tam mieszkająca, samorząd Bursy, Dyrektor . Z wypowiedzi 
wynikało, że młodzieży w Bursie żyje się dobrze, są zadowoleni. Jedyna rzecz, która 
zaniepokoiła, to sprawa zapewnienia wyżywienia w trakcie dni wolnych od nauki. Komisja 
jednogłośnie podjęła wniosek, o  wszelkich staraniach, aby młodzież pozostająca w Bursie 
Szkolnej na weekendy miała zapewnione w tej placówce wyżywienie. 
Ponadto Komisja ponownie rozpatrzyła sprawę, ochrony zabytków w Powiecie 
Kędzierzyńsko-Kozielskim. Członkowie Komisji zawnioskowali jednogłośnie, aby 
przeznaczyć z ogólnej rezerwy budżetowej   kwotę 20 tysięcy złotych na ochronę zabytków,  
a 10 tysięcy złotych przeznaczyć na zapewnienie młodzieży wyżywienie w Bursie                         
w weekendy.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu na 2013 rok w zakresie działania 
Komisji: oświata i wychowanie oraz promocja.   
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Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie wydania pozytywnej opinii do uchwały             
Nr 95/411/2012 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 listopada 2012 roku 
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Zasad podziału i wydatkowania 
środków z budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na współorganizację przedsięwzięć  
z dziedziny promocji na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  
Wnioski z posiedzenia powyższej Komisji – w załączeniu do niniejszego protokołu.  
  
 Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Pani              
Małgorzata Tudaj poinformowała Radnych, że w okresie międzysesyjnym Komisja odbyła 
jedno  posiedzenie w dniu 14.12.2012 roku.  
Głównym tematem posiedzenia Komisji było opiniowanie uchwał podjętych na 
Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w dniu 18 grudnia 2012 r.   
Ponadto dyskutowano nad wykonaniem zadań remontowych i inwestycyjnych  przez                             
Powiatowy Zarząd Dróg w 2012 roku.  Przewodnicząca Komisji przypomniała obecnym na 
Komisji przedstawicielom Zarządu Powiatu o konieczności dostarczenia Komisji planu 
remontów i inwestycji drogowych na 3 lata, a przede wszystkim na przyszły rok.  
Radny Rajmund Frischko  zwrócił się do Pani Wicestarosty o przekazanie Komisji protokołu 
z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kędzierzynie-Koźlu. 
Przedmiotowe materiały już otrzymaliśmy.  
Komisja miała wątpliwości  co do sprawy poruszanej w piśmie Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu dotyczącym wycofania z tegorocznego budżetu kwoty 
88 tysięcy złotych z przeznaczeniem kupna  4 szt. parkometrów i przesunięcie przedmiotowej 
kwoty do wolnych środków  z przeznaczeniem na zakup „patchera”. Komisja wyda opinię po 
uzyskaniu stanowiska Zarządu Powiatu w powyższej sprawie. 
Komisja omawiała wykonanie planu finansowego dotyczącego ochrony środowiska                       
i gospodarki wodnej za 2012 rok. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 
okres 10 lat – garażu położonego przy ul. Skarbowej 4 w Kędzierzynie-Koźlu. 
Ponadto Komisja odłożyła sprawę zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okres 10 lat – lokalu położonego w budynku należącym do 
Zespołu Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Skarbowej 2, z przeznaczeniem na 
prowadzenie gabinetu stomatologicznego do czasu uzyskania informacji na temat zakresu                
i kosztorysu remontu niniejszego lokalu, kwoty czynszu za najem. Komisja oczekuje 
informacji czy podmiot wynajmujący będzie prowadził usługi na rzecz uczniów szkoły                  
w ramach kontraktu z NFZ, czy też będzie świadczył jedynie usługi komercyjne. 
 
Wyciąg z protokołu Nr 28/2012 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa z dnia 
14.12.2012 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Pan Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnej Dorocie Tomali.  
 
 Radna Dorota Tomala powiedziała, że Komisja rozpatrywała ponadto sprawę 
organizacji wspólnych posiedzeń komisji: Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady 
Powiatu oraz Komisji Urbanistyki Rady Miasta, na których omawiane byłyby wszystkie 
inwestycje  i remonty dokonywane na drogach na terenie Kędzierzyna-Koźla. Wspólne 
bieżące ustalenia przyczynią się do sprawnej realizacji zadań drogowych na terenie miasta. 
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Współpraca na tej płaszczyźnie dwóch samorządów jest jak najbardziej zasadna. Pierwsze 
takie spotkanie jest planowane w styczniu 2013 roku.  
 
 
 Następnie głos zabrała Pani Jadwiga Mroczko – Przewodnicząca Komisji Budżetu 
powiedziała, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie                       
18.12.2012 roku.  Komisja nie opiniowała projektu uchwały dotyczącej budżetu Powiatu na 
2013 rok ponieważ nie wpłynęły opinie pozostałych Komisji Rady, jedynie wpłynął od 
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu.  
Ponadto na Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał, które 
podejmowane były na Sesji w dniu 18.12.2012 roku.   
Komisja Budżetu jednogłośnie zobowiązała Przewodniczącego Rady, aby w imieniu 
wszystkich Radnych wyeksponował to wszystko co zostało z budżetu Powiatu dołożone do 
SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu. To jest wielkość środków umorzonych na rzecz SP ZOZ                        
w Kędzierzynie-Koźlu oraz poszerzone informacje o różne inne fakty w uzgodnieniu ze 
Skarbnikiem Powiatu i przedstawienie przedmiotowych danych do publicznej wiadomości             
w mediach - Radio Park, prasa.  Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu zwróciła się również 
do Pana Starosty, aby też przyczynił się do przygotowania pełnej dokumentacji w sprawie 
wszelkiego dofinansowania działalności SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu przez Powiat 
Kędzierzyńsko-Kozielski, aby przekazać informację mieszkańcom, że Powiat też dokłada do 
służby zdrowia w Powiecie.  
 
Pan Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie przygotował jeszcze tego materiału, ponieważ był 
okres świąteczny, ale umówił się z Panią Skarbnik i w styczniu 2013 roku będą pracowali nad 
opracowaniem stosownej informacji, którą skierują do mediów.  
 
Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 18.12.2012 roku – w załączeniu do 
niniejszego protokołu.  
 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rajmund Frischko powiedział, że Komisja 
w okresie międzysesyjnym odbyła  dwa posiedzenia .  
Pierwsze z nich odbyło się 11.12.2012 roku, na którym Komisja rozpatrywała skargę Pani      
------------------- na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – 
Koźlu. Przeanalizowano wnikliwie komplet dokumentów i wyjaśnień Powiatowego Urzędu 
Pracy. Jednakże Pan -------------------- Radca Prawny Pana --------------------------------  
korzystając z formy protokołu, złożył ustne oświadczenie, iż cofa w pełnym zakresie 
wypowiedzianą skargę złożoną przez ------------------ w imieniu męża -----------------, 
dotyczącą nienależytego wykonywania zadań przez Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. Stosowna uchwała została podjęta przez Radę Powiatu  na Sesji 
18.12.2012 r. Wyjaśnienia PUP w załączeniu do protokołu.  
Następnie Komisja Rewizyjna rozpatrzyła przedłożony projekt uchwały w sprawie poparcia  
działań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu i ze 
względu na brak kompletu materiałów odłożyła sprawę do następnego posiedzenia. Po 
uzupełnieniu dokumentacji Komisja na kolejnym posiedzeniu dnia 17.12.2012 roku 
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
Komisja przełożyła opiniowanie projektu budżetu Powiatu na 2013 rok na kolejne 
posiedzenie. 
Komisja również przełożyła na kolejne posiedzenie rozpatrzenie wniosku o odwołanie 
Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  
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Kolejne posiedzenie odbyło się 17.12.2012 roku, na którym Komisja po rozpatrzeniu 
przedłożonych dokumentów podjęła decyzję o niezasadności skargi Pani -------- z dnia 
07.11.2012 r. na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała, przy 2 głosach wstrzymujących się, wniosek o odwołanie 
Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w osobie Pana Artura Widłaka. Ponadto 
opracowała plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok  
Wyciąg z protokołów Komisji Rewizyjnej w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 
Pan Piotr Jahn Przewodniczący Rady Powiatu podziękowała Przewodniczącym Komisji za 
obszerne sprawozdania  z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.  
 
Ad. 7  
 Przewodniczący Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego powiedział, że wpłynął 
wniosek o odwołanie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego złożony na podstawie 
art.31 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.   
Odczytał  Uzasadnienie powyższego wniosku .  
Wniosek wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
a/ Po odczytaniu wniosku o odwołanie Starosty Powiatu - opinię Komisji Rewizyjnej  do 
przedmiotowego wniosku przedstawił  jej Przewodniczący Rajmund Frischko.  
 
Powiedział, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17.12.2012 roku podjęła się 
zaopiniowania wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. W celu 
obiektywnego podjęcia tematu w posiedzeniu uczestniczyli zarówno wnioskodawcy jak                  
i Starosta Artur Widłak wraz z Wicestarostą Gabrielą Tomik. Wniosek obejmował dziesięć 
obszarów, w których zdaniem wnioskodawców Starosta Powiatu nie wywiązał się ze swoich 
obowiązków. Po szczegółowej analizie Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek                       
o odwołanie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dwoma głosami „za” przy dwóch 
głosach „wstrzymujących się”. 
Przewodniczący Komisji odczytał stanowisko i argumenty Starosty Powiatu będące  
wyjaśnieniem na poszczególne zarzuty przedstawiane we wniosku o odwołanie.  
 
Powyższe wyjaśnienia do wniosku o odwołanie Starosty stanowią załącznik do niniejszego 
protokołu.  
 
b/ Pan Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, w sprawie wniosku o odwołanie 
Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 
Radna Dorota Tomala   powiedziała, że wszystko zostało powiedziane we wniosku i żadne 
argumenty wypowiedziane w dyskusji nie będą miały wpływu na sprawę o odwołanie 
Starosty Powiatu.  
Innych głosów w dyskusji nie zgłoszono, wiec Przewodniczący zamknął dyskusje w sprawie 
wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 
 
c/ Następnie Rada Powiatu powołała Komisje Skrutacyjną  w celu przeprowadzenia 
głosowania o odwołanie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 
 
Radna Dorota Tomala zgłosiła kandydaturę Radnego Fryderyka Trautberga. Radny wyraził 
zgodę.  
Radna Beata Łobodzińska zarekomendowała kandydaturę Radnej Jadwigi Mroczko. Radna 
wyraziła zgodę.  
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Radny Marek Piątek zaproponował do składu Komisji Skrutacyjnej Radną Dorotę Tomala, 
która nie wyraziła zgody.  
Radny Stefan Wałach zgłosił kandydaturę Radnej Barbary Wołowskiej, która wyraziła zgodę. 
Radna Dorota Tomala zaproponowała do składu Komisji Skrutacyjnej Radnego                              
Jakuba Gładysza. Ze względu na pełnienie funkcji Członka Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego – zdaniem Radnych jest On wyłączony z uczestnictwa w pracach Komisji 
Skrutacyjnej dotyczących odwołania Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.   
 
Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany skład  Komisji Skrutacyjnej 
i w wyniku głosowania Rada jednomyślnie  powołała Komisję Skrutacyjną w następującym 
składzie: 

1. Jadwiga Mroczko 
2. Fryderyk Trautberg 
3. Barbara Wołowska     

 
Członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili karty do głosowania. 
Pani Barbara Wołowska zapoznała Radnych z kartą i powiedziała, że są trzy możliwości 
głosowania za odwołaniem Pana Artura Widłaka z funkcji Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego: „tak” , „nie”, i „wstrzymuję się”.  
 
Obecny na Sesji Radca Prawny poinformował, że jest to szczególne głosowanie i głosy 
„wstrzymujące się”  liczy się jako głosy przeciwne odwołaniu Starosty.   
 
Komisja skrutacyjna stwierdzając na podstawie listy obecności, że na Sali jest 20 Radnych, 
przygotowała 20 kart do głosowania i kolejno wręczając je Radnym Powiatu odbyło się 
głosowanie  wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  
 
 Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Barbara Wołowska odczytała protokół 
Komisji Skrutacyjnej.  
 
Powiedziała, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 20 Radnych.  
 
„Za” odwołaniem Starosty oddano 11 głosów, „przeciw odwołaniu” oddano 3 głosy, 
„wstrzymało się” od głosu – 6 Radnych.  
 
Komisja stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania – większością głosów co najmniej 3/5 
ustawowego składu Rady – Pan Artur Widłak nie został odwołany z funkcji Starosty Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami głosowania – w załączeniu do niniejszego 
protokołu.  
 
Pan Starosta Artur Widłak podziękował Radnym za okazane Mu zaufanie. Powiedział, że 
dalej będzie realizował zadania starosty zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym                   
w sposób należyty. 
 
 
 Pan Przewodniczący Rady  realizując dalsze punkty porządku Sesji, poinformował że 
ze względu na nie odwołanie Starosty Powiatu punkt „8” i „9” stały się bezprzedmiotowe.  
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Ad. 12 
 
b/ Pan Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Wiesławie Trelce Skarbnik Powiatu.  
 
Pani Skarbnik Powiatu uzasadniając projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej poinformowała,  iż w związku ze zmianami 
jakie zostały dokonane  w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w 2012 roku na 
posiedzeniach Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w grudniu br. tj. ze zmianą 
planu dochodów i wydatków budżetu, zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 
2012 – 2033 wraz z prognozą długu na lata 2012 – 2033 oraz zmienia się wykaz wieloletnich 
przedsięwzięć  (w związku z wprowadzeniem na lata 2012-2013 projektu „Dobry zawód 
lepsza przyszłość” – wydłużenie się realizacji projektu do miesiąca lutego 2013 roku i 
usunięciem projektu „Naukowy szok” – projekt nie będzie realizowany oraz wprowadzeniem 
umowy na świadczenie usług prawnych na lata 2012-2013, a także wprowadzeniem projektu 
„Wykorzystaj szansę..”, który realizowany będzie w latach 2013-2014). 
 
Uwag do przedstawianej uchwały nie zgłoszono. 
 
Pan Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i poddał ją pod głosowanie.  
 
W wyniku jawnego głosowania, w którym wzięło udział 17  Radnych:  
- „za” głosowało 16 radnych  
- „przeciw” – 0 głosów  
- „wstrzymało się od głosu” – jedna Radna  Dorota Tomala. . 
 
Rada Powiatu  podjęła Uchwałę  Nr XXIX/2352012  zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
 
Przedmiotowa Uchwała w załączeniu do protokołu.  
 
c/ Pani Wiesława Trelka przedstawiła uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały 
dotyczącej wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2012 roku.   
Powiedziała, że w związku z przedłożoną Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
pisemną informacją jednostki organizacyjnej wnioskującej o przedłużenie okresu realizacji 
zadania „Aktualizacja programu ochrony środowiska Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018, prognozy oddziaływania na środowisko 
aktualizacji programu ochrony środowiska” podjęta zostaje uchwała sprawie wydatków, które 
nie wygasają z końcem 2012 roku.  Przyczyną podjęcia tej uchwały są przedłużające się 
procedury związane z uzyskaniem stosownych opinii i uzgodnień na etapie opracowywania 
projektu dokumentu, który został przesłany do Starosty w dniu 29 listopada 2012 roku oraz 
przedstawienie dokumentu Radzie Powiatu celem podjęcia uchwały przyjmującej 
przedmiotowy dokument co nastąpi w styczniu 2013 roku.  
 
Uwag do przedstawionego wyjaśnienia nie zgłoszono.  
 
Pan Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, 
które nie wygasają z końcem 2012 roku  i poddał ją pod głosowanie.  
 
W wyniku jawnego głosowania, w którym wzięło udział 18  Radnych -  
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Rada Powiatu  podjęła jednogłośnie Uchwałę  Nr XXIX/236/2012   w sprawie wykazu 
wydatków, które nie wygasają z końcem 2012 roku. 
 
Przedmiotowa Uchwała w załączeniu do protokołu.  
 
d/  Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 07 
listopada 2012 r. na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu 
przedstawił Radzie Powiatu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko.  
Uzasadnienie to jest załączone do niniejszego protokołu i stanowi załącznik do podejmowanej 
uchwały.  
Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  powiedział, że po wnikliwej analizie materiału                   
z Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, który stanowi również załącznik do 
protokołu i z którym Radni zostali zapoznani – Komisja nie dopatrzyła się uchybień ze strony 
PUP i uznała skargę Pani ------------- za bezzasadną.   
 
Uwag do przedstawionego  uzasadnienia nie zgłoszono   
 
Pan Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi                 
z dnia 07 listopada 2012 r. na działalność Dyrektora Powiatowego urzędu Pracy                          
w Kędzierzynie-Koźlu   i poddał ją pod głosowanie.  
 
W wyniku jawnego głosowania, w którym wzięło udział 19  Radnych -  
Rada Powiatu  podjęła jednogłośnie Uchwałę  Nr XXIX/237/2012   w sprawie rozpatrzenia 
skargi z dnia 07 listopada 2012 r. na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy                          
w Kędzierzynie-Koźlu.     
 
Przedmiotowa Uchwała w załączeniu do protokołu.  
 
e/ Następnie Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Pani Wiesławie Trelce, która 
przedstawiła Radnym Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zasadność współpracy Starostwa 
przy realizacji projektu pn. „Opolskie  w Internecie – informatyzacja i integracja baz danych” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Oś 
Priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne” w procesie kontynuacji rozwoju Infrastruktury 
Informacji Przestrzennej.  
Aby stworzyć możliwość współpracy Starostwa w realizacji  przedmiotowego projektu 
/realizuje to zadanie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości/ należy 
przeznaczyć w latach 2014-2015 kwotę około 13 042 złotych. Zachodzi więc potrzeba 
wyrażenia zgody na powyższe przez Radę Powiatu  i podjęcia stosownej  uchwały 
intencyjnej. 
 
Wnikliwe omówienie powyższego zadania znajduje się w piśmie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego z dnia 19 listopada 2012 roku. 
Kserokopia pisma w załączeniu do niniejszego protokołu.  
 
W dyskusji na temat wziął udział Radny Rajmund Frischko, który powiedział, że 
oczekiwałby, aby sprawa była wnikliwie omówiona przez Geodetę Powiatowego na 
posiedzeniach  Komisji Rady Powiatu.  
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Pan Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie współpracy przy 
realizacji projektu pn. „Opolskie w Internecie-informatyzacja i integracja baz danych”                      
i poddał ją pod głosowanie.  
 
W wyniku jawnego głosowania, w którym wzięło udział 18  Radnych:  
- „za” głosowało 17 radnych  
- „przeciw” – 0 głosów  
- „wstrzymała się’ od głosu – jedna osoba- Radny Henryk Chromik. 
 
Rada Powiatu  podjęła Uchwałę  Nr XXIX/238/2012  w sprawie współpracy przy realizacji 
projektu pn. „Opolskie w Internecie-informatyzacja i integracja baz danych”                       
 
Przedmiotowa Uchwała w załączeniu do protokołu.  
  
Ad.13  
 
Pan Przewodniczący Rady odczytał Radnym interpelację zgłoszoną przez Radnego Powiatu 
Rajmunda Frischko w dniu 18.12.2012 roku. . 
 
Interpelacja została skierowana celem realizacji i udzielenia stosownej odpowiedzi. do 
Zarządu Powiatu.  
 
Kserokopia interpelacji w załączeniu do niniejszego protokołu.   
 
 
Ad. 14  
 
 Pan  Piotr Jahn Przewodniczący Rady Powiatu  zapoznała Radnych z Planem pracy 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok.  
 
Pan Przewodniczący Rady powiedział, że zmiana może nastąpić w zamianie tematu Sesji 
„Majowej” z Czerwcową”, ale tak ostatecznie to czas pokaże czy tak będzie.  
 
Radna Olga Pokorska-Młodzińska wniosła uwagę, że nie widzi w planie sesji poświęconej 
stanu  środowiska w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie zanieczyszczeniem benzenem.  
Pan Przewodniczący Rady wyjaśnił, że punkt „Informacja o wynikach pomiarów benzenu” 
może być rozszerzony w każdym czasie, jeśli będzie taka możliwość w zależności od 
posiadanych materiałów.  
 
Jeśli chodzi o uchwalenie budżetu Powiatu na 2013 rok – wniosek złożyła Radna Dorota 
Tomala dotyczący zorganizowania posiedzenia z udziałem wszystkich Komisji Rady Powiatu 
i wspólnego wnikliwego omówienia projektu budżetu Powiatu na 2013 rok.  
Wniosek został jednogłośnie zaakceptowany przez Radę.    
 
Ad 15.  

Pan Przewodniczący Rady złożył uczestnikom Sesji życzenia z okazji Nowego              
2013 Roku i na tym zamknął obrady i zakończył XXIX Sesję Rady Powiatu.  
 
Protokół sporządziła:                                                    Przewodniczący Rady Powiatu 
Bożena Przepióra                                                                 mgr Piotr Jahn 


