
PROTOKÓŁ Nr XXX/2013 
z sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 17 stycznia 2013r. 
 

Ad. 1 

         Obrady XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jahn serdecznie witając: Senatora RP 
Aleksandra Świeykowskiego Wicestarostę Powiatu Gabrielę Tomik, Sekretarza Powiatu 
Alicj ę Brol – Polak, Skarbnika Powiatu Wiesławę Trelkę, Członka Zarządu Marka 
Piaseckiego oraz Radnych Powiatu i wszystkich przysłuchujących się obradom mieszkańców 
i przedstawicieli lokalnych mediów.  

         Poinformował, iż sesja została zwołana na wniosek 6 Radnych: Jerzego Pałysa, Teresy 
Koczubik, Beaty Łobodzińskiej, Jadwigi Mroczko, Małgorzaty Tudaj i Marka Piątka, którzy 
jako temat sesji podali sprawę wyjaśnienia okoliczności i udziału członka Zarządu Powiatu 
Pana Jakuba Gładysza w tzw. "aferze taśmowej". Następnie odczytał treść wniosku. Wniosek 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

         Radny Marek Piątek zgłosił formalny wniosek o zaproszenie na obrady zwolnionego 
Dyrektora SP ZOZ Anatola Majchera w celu przedstawienia własnych argumentów 
dotyczących jego zwolnienia.  
         Mecenas Mirosław Semeniuk na prośbę Przewodniczącego Rady wyjaśnił, iż istnieją 
pewne ograniczenia w stosunku do porządku obrad sesji (nadzwyczajnej). Zaznaczył, iż 
należy się zastanowić czy Rada Powiatu jest organem, który rozstrzyga kwestię powodów, dla 
których został zwolniony Dyrektor SP ZOZ. Rozszerzenie porządku obrad wymaga uzyskania 
zgody wnioskodawców sesji.  
         Przewodniczący Rady Powiatu zapewnił, iż telefonicznie poinformuje Dyrektora 
Anatola Majchera o zaproszeniu na obrady. Wyraził przekonanie, iż w czasie dyskusji 
problem zwolnienia Pana Dyrektora będzie omawiany, więc jego zdaniem zasadne jest 
uczestnictwo i wystąpienie Dyrektora Majchera w obradach.  
 
         Członek Zarządu Powiatu Marek Piasecki zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku 
obrad o pkt 5: podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu.  
         Przewodniczący Rady zapytał o zgodę wnioskodawców. 
Radni: Jadwiga Mroczko, Małgorzata Tudaj, Marek Piątek, Jerzy Pałys, Teresa Koczubik i 
Beata Łobodzińska kolejno wyrazili zgodę na rozszerzenie porządku obrad.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek Radnego Marka 
Piaseckiego o rozszerzenie porządku obrad o pkt 5: podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kędzierzynie – Koźlu.  
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych, spośród których 11 Radnych zagłosowało za 
rozszerzeniem porządku, natomiast 4 Radnych wstrzymało się od głosu.  
W wyniku głosowania porządek obrad sesji rozszerzono o pkt 5 – Podjęcie uchwały w 
sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu. 
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Ad. 2  
         Na sali posiedzeń znajdowało się 15 Radnych, więc Pan Przewodniczący stwierdził, iż 
obrady są prawomocne (w trakcie obrad dotarło 2 Radnych).  
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
Ad. 3  
         Przewodniczący Rady Powiatu wygłosił oświadczenie: "Szanowni Państwo, od kilku, 
kilkunastu dni jesteśmy świadkami niebywałych wydarzeń w samorządzie lokalnym. 
Wydarzeń, które nie mogą i nie pozostawiają nikogo obojętnym. Oto mamy do czynienia z 
działaniami, postawami w moim przekonaniu niemającymi wiele wspólnego z 
samorządnością. Kupowanie stanowisk, nagrywanie, podsłuchiwanie, szukanie haków na 
przeciwników politycznych, wywieranie wpływu, ignorowanie rady i komisji problemowych to 
tylko niewielki fragment wydarzeń z ostatniego okresu. Można by w tym miejscu zadać 
pytanie gdzie jest kres i dokąd nas samorządowców to zaprowadzi i czy wszyscy będziemy 
zadowoleni ze swojej działalności na końcu kadencji. Właściwe wydaje się w tym miejscu 
przypomnienie radnym tekstu ślubowania a tym, którzy go nie składali, a podejmują 
strategiczne decyzje jak powinien funkcjonować samorząd: Uroczyście ślubuję rzetelnie i 
sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów 
Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej 
powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. 
I jeszcze jeden przykład z ustawy o samorządzie powiatowym: art. 21 wskazuje na obowiązek 
kierowania się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Co to oznacza: służba publiczna 
opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od radnych określonych postaw zachowań i 
standardów wyższych niż innych obywateli. Nie powinni oni dopuszczać do powstania 
konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania 
konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego. 
Samorządowcy korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których 
uprawnienia te zostały im powierzone. Radni nie angażują się w działania, które zagrażają 
prawidłowemu wypełnianiu funkcji, lub wpływają negatywnie na obiektywność 
podejmowanych decyzji. Społeczne zaufanie jest fundamentem władzy publicznej. Bez niego 
każda władza, pozbawiona moralnych podstaw działania, staje się karykaturą. Dlatego też 
podstawową troską - podstawowym zadaniem lokalnych polityków - staje się zachowanie 
uzyskanego w wyborach zaufania, a nawet jego poszerzenie w trakcie sprawowania mandatu. 
Dla ugruntowania i poszerzenia zaufania istotny jest sposób sprawowania mandatu. Nie 
chodzi tylko o działanie zgodne z prawem, ale również z zasadami etycznymi. Mam nadzieję, 
że dzisiejsza sesji Rady Powiatu pozwoli odpowiedzieć na wiele pytań, które stawiamy sobie 
od jakiegoś czasu, że przebiegać będzie w poszanowaniu i uczciwości i rzetelności. 
Pamiętajmy o tym." 
         Radna Małgorzata Tudaj poparła w pełni stanowisko Przewodniczącego Rady.  
         Radna Teresa Koczubik również poparła oświadczenie wygłoszone przez Pana 
Przewodniczącego stwierdzając, iż ostatnie wydarzenia na scenie samorządowej nie wróżą 
dobrze. Wzajemne nagrywanie Radna nazwała degrengoladą, która nie powinna mieć 
miejsca. Jest to złamanie dobrych zasad współżycia społecznego. Zaznaczyła, iż od tego się 
odcina. Stało się jednak tak, że nagrania funkcjonują i Radna potępiła działania członka 
Zarządu, czyli funkcjonariusza publicznego szukającego na kogoś haków i mówiącego w 
frywolny sposób o tym, że jest w różnych miejscach zatrudniony itd. Świadczy to o 
pazerności władzy. Nigdy nie powinno dojść do tego, że członek Zarządu zatrudnia się w 
podległej sobie jednostce, którą ma kontrolować. To jest niemoralne i pozbawione 
jakichkolwiek podstaw. Radni powinni to wyraźnie napiętnować. Dlatego Radna popiera 
słowa Przewodniczącego Rady Powiatu i odcina się od tego typu postaw.  
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         Radny Leon Piecuch jako wieloletni Radny Powiatu stwierdził, iż obecne wydarzenia są 
bardzo obraźliwe zarówno dla niego jak i dla mieszkańców. Nie do pomyślenia zdaniem 
Radnego jest odwoływanie Dyrektora SP ZOZ bez wiedzy Radnych w okresie, kiedy szpital 
jest w rozkwicie, realizuje tyle inwestycji. Niedawno Rada zatwierdzała harmonogram 
dalszego rozwoju szpitala. Jest to działanie na rzecz ratowania ludzkiego życia.  
Radny zaapelował, aby dziś Rada podjęła zdecydowane działania i uchwały, aby takie 
sytuacje więcej nie miały już miejsca. Przypomniał, iż zawsze nawoływał do działalności 
merytorycznej zamiast politycznej. Zwrócił uwagę, iż w dzisiejszych obradach nie 
uczestniczy osoba najważniejsza w tych wydarzeniach oraz Pan Starosta - z niewiadomych 
przyczyn. W lokalnych mediach mówi się na ten temat wiele podając również nieprawdę. 
Podano informację, iż Wicestarosta Powiatu opuściła budynek Starostwa zaraz po 
posiedzeniu Zarządu, co jest nieprawdą, bo Pani Wicestarosta uczestniczyła do końca we 
wspólnym posiedzeniu komisji problemowych Rady na temat budżetu powiatu. W trakcie 
posiedzenia omawiano wiele spraw dotyczących służby zdrowia np. temat budowy lądowiska. 
W niniejszym posiedzeniu nie uczestniczył Starosta Powiatu ani Radny Jakub Gładysz, który 
miał tak wiele do powiedzenia. Radny podkreślił, i ż Radny Jakub Gładysz jest jego byłym 
dobrym kolegą, ale zaznaczył, iż tak nie można robić. Nie może być sytuacji, mówienia tak 
niestosownych słów na temat własnego szefa. Radny wyraził swój sprzeciw przeciwko 
wzajemnemu nagrywaniu, ale jednocześnie zaznaczył, iż nie można robić takich rzeczy jak 
Radny Jakub Gładysz. Jest to pogardliwe i obraźliwe dla Radnego Piecucha jako działacza i 
samorządowca. Obecna Rada jest na tyle silna, zdyscyplinowana i mądra, żeby razem 
spowodować, aby nie odwoływać nikogo więcej. Radny poparł wniosek Radnego Marka 
Piaseckiego o jak najszybsze doprowadzenie do konkursu i wyboru nowego dyrektora 
zaznaczając, że szpital nie może czekać. Jednostkę czeka wiele inwestycji i jest wiele 
pomysłów. Radny jako pacjent wie, że szpital w Kędzierzynie – Koźlu pacjenci oceniają jako 
wzorcowy na cały Śląsk. Pacjenci spoza Województwa Opolskiego doceniają wspaniałe 
warunki, pomieszczenia i opiekę nad chorymi. Lekarze i pielęgniarki mają bardzo dobre 
warunki pracy. W szpitalu jest wspaniała atmosfera, wspaniali lekarze i pielęgniarki. 
Aktualnie ktoś bez wiedzy Rady Powiatu odwołuje Dyrektora szpitala. Takie działania Radny 
porównał do działań w czasach komunistycznych i wyraził swoje oburzenie, że takie sytuacje 
mają miejsce w czasie demokracji. Ostatnie wydarzenia według Radnego są hańbą dla 
Powiatu.  
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak wyjaśniając powód nieobecności Starosty 
Powiatu na obradach poinformowała, iż Pan Starosta przekazuje przeprosiny, lecz uczestniczy 
w znacznie wcześniej umówionym spotkaniu z Przewodniczącym Konwentu Starostów. Jeśli 
będzie to możliwe, to pan Starosta z opóźnieniem dotrze na dzisiejsze obrady.  
         Radna Małgorzata Tudaj zwracając się do obecnych na sali stwierdziła, iż dobrze stało 
się, że złożony w grudniu wniosek (o odwołanie Starosty Powiatu) przepadł. Wówczas pisano 
o bezzasadności tego wniosku zamiast położyć akcent na tym, że słowo nie ma znaczenia. W 
kędzierzyńskiej scenerii zdaniem Radnej nawet podpis nie ma znaczenia. Przypomniała, że 
porozumienie podpisało 12 Radnych, gdyż 13-ty nie zdążył. Radna zwróciła się z prośbą o 
rzetelne traktowanie spraw samorządowych i nie kierowanie się sympatiami, tylko rzetelną 
oceną Radnych. Są Radni i w powiecie i w gminie, którzy rzetelnie pracują i traktują wybór 
na radnego bardzo poważnie. Jest to bardzo duże wyzwanie po ujawnieniu "taśm prawdy". 
Można zlekceważyć nagrania, lecz nie całkowicie, ponieważ scenariusz w nich ujawniony jest 
realizowany. Tę sytuację Radna przyrównała do roku 1980, kiedy powstawała Solidarność i 
kiedy tego typu zachowania były na porządku dziennym. Od tego czasu upłynęło ponad 30 lat 
i Radna życzy sobie normalnych standardów społeczeństwa obywatelskiego i normalnego 
etycznego samorządu.  
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         Wicestarosta Powiatu Gabriela Tomik wygłosiła oświadczenie: "Przystępując do 
samorządu od początku, od wyborów zamiarem moim było służyć swoją wiedzą nabytą w 
samorządzie od 94r. To, co się wydarzyło i to, czego dzisiaj jestem świadkiem - o czym 
zawiadomię Pana Wojewodę narusza w jakiś sposób moje własne wartości, które przyjęłam 
20 lat temu. Dla Pastwa informacji chciałabym przekazać, jak wyglądał przebieg 
wczorajszego posiedzenia Zarządu, które zostało zwołane prawomocnie. Zarząd na godz. 1000 
przedstawiał się w 2 osobach: w obecności Pana Starosty i mojej skromnej osoby. Lista 
obecności podpisana przez 2 członków Zarządu nie uprawnia do rozpoczęcia obrad i w tym 
momencie w zasadzie Zarząd 16 stycznia się skończył. To, co się wydarzyło potem, czyli 
kontynuacja, zabiegi, aby chory Pan Gładysz dotarł, bo tematów jest wiele, bo tematy są 
ważne to, że zostałam na sali u Pana Starosty w dobrej wierze, ponieważ Pani Sekretarz 
miała grubą ciężką teczkę nieprzepracowanych tematów. To oznaczało tylko jedno, że 
mogliśmy się z Panem Starostą pochylić nad tematami, ale nie mieliśmy uprawnień do 
podejmowania w jakikolwiek sposób uchwał i aktów prawnych. Zdarzyła się sytuacja, w 
której wszedł członek Jakub Gładysz, byłam zaskoczona jego świetnym stanem zdrowia, 
zapewnił o tym, zresztą jest to nagrane. W tym momencie rozpoczęła się dziwna sytuacja: 
zamiast realizacji planowanego porządku obrad Pan Starosta zaczął pospiesznie czytać jakąś 
notatkę, notabene podpisaną przez siebie. Po tej notatce (to była kwestia półtorej minuty) 
rozpoczęło się czytanie treści uchwały. W takiej sytuacji członek Zarządu, który widzi, że 
wprowadzany jest temat, który nie został przegłosowany, taktując nawet istnienie nas trzech, 
mimo że Pan Gładysz chyba w tym momencie nie zdążył jeszcze nawet listy obecności 
podpisać – nie jestem pewna – ale w tym momencie zaczynało dziać się coś co wykraczało 
poza przygotowane w chwili poprzedniej akty prawne. Uważałam za właściwe oświadczyć do 
dokumentu, do mikrofonu i taka była rola, kiedy Pan Starosta pośpiesznie odczytywał 
dokument, który chciał głosować. Głosowanie jest wymuszeniem, jest gwałtem na demokracji 
– chciałabym to powiedzieć publicznie – to jest gwałt na naszych czynnościach i na naszej 
odpowiedzialności. Nigdy jako członek Zarządu, nigdy w takim stanie, w taki sposób nie była 
głosowana żadna, żaden akt prawny i żadna uchwała. Co się zdarzyło później Państwo 
wiecie, bo zażądałam konferencji i to była kwestia 7-10 minut, kiedy media dostały informacje 
z moimi emocjami. Ja się odżegnuję od takiego sposobu prowadzenia Zarządu, ja żałuję 
dzisiaj, że w czasach, kiedy byłam zwykłym członkiem, a przewodniczył Pan Józef Gisman nie 
rozmawialiśmy o regulaminie prac Zarządu i ten regulamin do dnia dzisiejszego nie istnieje. 
To, co się wyrabia, to, co się wydarzyło wczoraj było po prostu manipulacją i gwałtem na 
mojej osobie. Uważam, że Państwu to powinnam powiedzieć, Państwo ocenicie. Radców 
dwóch jest na sali, Pan Starosta jest świetnie przygotowany i przekonany, że skutecznie 
przeprowadził prawo, ja nie i dlatego odważyłam się wczoraj powiedzieć, że zostało ono 
naruszone. Poprzestanę na tym. Potem wydarzyły się jeszcze inne czynności, o których 
dowiedziałam się pracując z Radnymi tu na dole, na sali, bo od godziny 1200 rozpoczęły się 
połączone komisje pracy nad budżetem, nad projektem budżetu. Jeżeli w tym momencie, w 
przerwie o pierwszej otrzymuję informację o powierzeniu obowiązków dyrektora innej osobie 
to mam pytanie do Pana Starosty: kto zagłosował, jakim aktem prawnym to się zdarzyło, 
skoro moja fizyczna obecność była w innym miejscu? Otrzymałam dzisiaj pisemną naganę za 
opuszczenie miejsca pracy, za brak prowadzenia, kontynuacji na posiedzeniu Zarządu. 
Nagany nie przyjęłam, czuję się oszukana i czuję po prostu, że ten Pan zarządza samorządem 
poprzez konflikt. Ja się z takim stanem rzeczy nie zgadzam. Od 13 lipca zeszłego roku 
Państwo powierzyliście nam współpracę, do tej pory byłam przy Panu Staroście 
współpracownikiem, ale rzetelność wymaga ode mnie i przepisy, realizacja ustawy o 
samorządzie powiatowym, realizacja wymaga ode mnie prawdy i stoję z tą prawdą przed 
Państwem, Państwo dokonacie oceny. To tylko się nakłada na to, co wydarzyło się wcześniej, 
co w mediach pojawiło się tydzień wcześniej. Nie chcę być realizatorem czyjejś manipulacji, 
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czyjeś indywidualnej subiektywnej polityki. Stąd ta moja wypowiedź. Do dyspozycji Państwa 
pozostawiam zawiadomienie, które będzie skierowane do Pana Wojewody Opolskiego o 
rażącym naruszeniu prawa. Takie zawiadomienie będzie wystosowane przez moją osobę, jako 
członka Zarządu i Pana Piaseckiego. Tak jak mówię, to jest kwestia mojego stosunku do całej 
rzeczywistości. Państwo macie prawo obiektywnie oceniać." 
 
         Radna Teresa Koczubik poprosiła Radcę prawnego Mirosława Semeniuka o wyjaśnienie 
czy w świetle wypowiedzi Wicestarosty Powiatu nie zostało naruszone prawo.  
         Mecenas Mirosław Semeniuk na wstępie poinformował, iż nie uczestniczył w 
głosowaniu (na Zarządzie). Był obecny po zakończeniu posiedzenia Zarządu i przedstawiono 
mu określone fakty. Zapoznał się również z nagraniem, gdyż protokół jeszcze nie został 
sporządzony. Pan Mecenas zwrócił uwagę formalną, aby Radni pamiętali, po co sesja 
nadzwyczajna została zwołana. Zaznaczył, iż odnosi wrażenie, że Radni od samego początku 
w ogóle nie dyskutują tego, co zostało przegłosowane w porządku obrad. Podkreślił: "Patrząc 
nawet na to z boku jestem znajomym, czy kolegą wielu osób, których ta sprawa bezpośrednio 
dotyczy, ale nie może być tak, że Państwo rozmawiacie czy polemizujecie o akcie, który 
dokonał się lub nie dokonał wczoraj na posiedzeniu Zarządu, lub niepełnego Zarządu – nie 
chcę tego przesądzać, są od tego określone środki prawne, które przysługują i na pewno nie 
Rada Powiatu jest organem, który może to rozstrzygnąć. Państwo dyskutujecie o tym, co nie 
jest dzisiaj w porządku obrad i liczcie się z tym, że abstrahując od tego, że nie ma osoby, 
która, gdyby się tu znajdowała mogłaby się bronić lub ustosunkowywać. Liczcie się z tym, że 
jakiekolwiek uchwały by dzisiaj zapadły, jeżeli Państwo będziecie chcieli takie podejmować, 
to prosiłbym żebyście skonsultowali to z prawnikami. Co do szczegółów, o których mówi Pani 
Starosta trudno mi się wypowiadać, bo jak mówię nie uczestniczyłem jak te zdarzenia miały 
miejsce. Natomiast zastanówcie się nad tym, bo to nie może być tak, że ja się dowiaduję 
później w połowie dnia, że Pan Przewodniczący przychodzi i jest jakaś propozycja zwołania 
sesji nadzwyczajnej i w tej sesji jest zupełnie inny porządek, no bo nie mógł być inny bo 
jeszcze nie było tych zdarzeń odwołujących Pana Dyrektora Majchera, a tutaj rozmawia się o 
odwołaniu. Jest to sprzeczne z prawem, bo tego żeście Państwo nie przegłosowali. Natomiast 
strony albo osoby zainteresowane zgodnie z procedurami mają prawo w normalny trybie tą 
uchwałę zaskarżyć. I proszę jak będziecie rozmawiali to trzeba legalnie temat wprowadzić do 
porządku obrad, a nie nagle z tematu taśm, wysłuchania na sesji jest dyskutowany temat 
słuszności czy też niesłuszności odwołania Pana Dyrektora. Nie ten organ. Pamiętajcie 
Państwo jeżeliby się okazało, że relacje przekazane mi przez drugiego prawnika Starostwa 
potwierdzone nagraniami byłyby prawdziwe to stanowisko reprezentowane dzisiaj przez 
Panią Wicestarościnę jest stanowiskiem nad wyraz subiektywnym.  Bo to nie może być tak, że 
Pani Starosta, jeżeli uczestniczy, a jest 3 członków w Zarządzie nie wie, jaką notatkę się czyta, 
ale uczestniczy do końca. Notatka jest odsłuchiwana – zastrzegam, że znam to z relacji nie 
osobiście – Pani Wicestarościna jeżeli nie chciałaby uczestniczyć w tym akcie, który Pan 
Starosta odczytał, to powinna wyjść z Zarządu i wtedy nie uczestniczyłaby, albo przez 
ciekawość, albo przez nieznajomość prawa – przepraszam, że pozwalam sobie na 
subiektywną ocenę – została i wyczekała aż usłyszy wynik głosowania, czyli: 2 osoby za 
odwołaniem Pana Dyrektora i wtedy oświadcza, że jest to manipulacja i wychodzi. No 
niestety proszę Państwa, jako prawnik muszę ocenić, że uczestniczyła w akcie głosowania. 
Członek Zarządu czy Radny może głosować za, przeciw, wstrzymać się lub nie wziąć udziału 
w głosowaniu i tak to należy interpretować. Jeżeli – zastrzegam – te wszystkie okoliczności są 
takie jak mi przekazano, jak to wynika, bo protokołu jeszcze nie ma, ale z nagrania itd. to te 
odwołanie było skuteczne. Ale każdej stronie, jeżeli podnosi zarzuty, przysługuje prawo 
odwołania. Nie może być tak, że Pani Starosta przedstawia subiektywną opinię na ten temat. 
Nikt z nas prawników nie jest członkiem Zarządu, żeby mógł w jakikolwiek sposób 
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odpowiedzieć i bez osoby zainteresowanej Państwo przemycają do dzisiejszej dyskusji 
sprawy, nad którymi nie możecie się wypowiadać, bo nie jesteście organem właściwym. " 
 
         Radna Małgorzata Tudaj przyjmując uwagi radcy prawnego odczytała wniosek Radnych 
Powiatu sformułowany na dzisiejszą sesję i poprosiła o odniesienie się do niego: "W związku 
z nieobecnością Pana Starosty, w związku z upublicznieniem nagrań z wypowiedziami 
Radnego Jakuba Gładysza, zwracamy się do Pana Starosty o zajęcie jednoznacznego 
stanowiska w sprawie i przedstawienie Radnym na najbliższej sesji Rady Powiatu sposobu 
jego załatwienia. Prosimy również o przedstawienie radzie rzetelnej informacji o stanie 
podległej Panu jednostce SP ZOZ." (Wniosek załączono do wniosku o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej). Podkreśliła, iż temat SP ZOZ wiele razy przewija się w nagraniach i Radni 
chcieliby wiedzieć, jaka jest sytuacja faktyczna. 
 
         Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radcy prawnego z pytaniem czy Rada ma 
możliwość po wprowadzeniu rozszerzenia porządku obrad podjęcia uchwały zgłoszonej 
uchwały.  
         Mecenas Mirosław Semeniuk zwrócił uwagę, iż w porządku obrad nie ma mowy o tym, 
że Rada będzie dyskutowała czy odwołanie Dyrektora Majchera było słuszne, czy też nie. W 
tym miejscu Rada przekracza prawo. Pan Mecenas stwierdził: "Ja bym prosił jako prawnik, 
abstrahując od tego, że ta cała sprawa dotknęła mnie, bo na forum internetowym podobno ja 
stoję za tym przewrotem, podobno nawet robią mi zdjęcia, że jestem na meczu, jak jest moja 
partnerka ubrana itd. Wy mówicie o etyce. Zastanówcie się czy tak po prostu może być, że 
rusza się osoby, które nawet nie uczestniczyły w akcie głosowania i mówiąc w cudzysłowie, że 
stoją w jakiś dziwny mafijny sposób za przewrotem. No, mówicie Państwo o etyce. Niestety 
jako prawnik nie mogę o pewnych rzeczach mówić, a mam wiedzę bezpośrednią i mógłbym o 
wielu z Państwa tutaj siedzących, którzy mówią o etyce różne rzeczy wypowiedzieć, w których 
nieetycznych zachowaniach do tej pory uczestniczyli. Niestety nie jestem Radnym, nie mogę 
się na ten temat wypowiadać, a powiem Wam, że wiedza moja jest druzgocąca dla niektórych 
osób siedzących na tej sali, więc wstrzymajcie się Państwo z tymi etycznymi zachowaniami. 
Panie Przewodniczący, to przecież Pan w trybie jakimś supernagłym wczoraj zwołuje sesję 
nadzwyczajną, oczywiście na wniosek Radnych i wszystko jest ok. Nie można było chociaż 
jednego dnia poczekać żeby przygotować się do tematu, który dzisiaj Pan Piasecki, nagły 
ozdrowieniec zgłasza, czyli powołanie konkursu. Nie warto było sięgnąć do dokumentacji, 
która dotyczyła Pana Dyrektora Majchera i odwołania Pana Dyrektora Szymańskiego i 
przyjrzeć się, jakie są procedury odwołania. To Zarząd jako organ wykonawczy powiatu 
podejmuje pierwsze ruchy w zakresie ogłoszenia konkursu, a Rada Powiatu ma inne – 
następcze kompetencje. Zdajecie sobie sprawę lub nie – jak podejmiecie nieprzygotowaną 
uchwałę, bo działacie Państwo pod wpływem emocji - być może ja również, bo ja nie czytam 
generalnie nie przeglądam Internetu, ale dzisiaj mi podsuwają różne osoby, jaka ja jestem tą 
ważną postacią w tym przewrocie, czy jak to niektórzy określają, więc też mogę być pod 
wpływem emocji. Proszę Państwa, jeżeli podejmiecie tą uchwałę, którą Pan Piasecki, który 
czyta dokładnie przecież, no jest przewodniczącym określonego komitetu zgłasza, to żebyście 
się nie zdziwili i nie mieli pretensji do prawników, jak my jako prawnicy tą uchwałę 
zaskarżymy, a dlaczego to się Państwo przekonacie wtedy. Zastanówcie się, przeglądnijcie – 
apeluję do Pana Przewodniczącego – przecież mógł Pan poczekać do 22 (stycznia) i 
przygotować się właściwie z tymi wnioskami o powołanie czy ogłoszenie konkursu, bo to nie 
Rada ogłasza konkurs. Panie Piasecki, niech Pan sięgnie do dokumentacji, że tak powiem, 
gdzie Pan Dyrektor Szymański był odwoływany, a Pan Dyrektor Majcher był powoływany. I 
tam też Proszę Państwa była sytuacja taka, którą potwierdził późnej sąd, że działania 
Zarządu, w którym Pan, Panie Piasecki uczestniczył były bezprawne. One zostały stwierdzone 
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wyrokiem sądowym, ale skutek w postaci powołania Dyrektora Majchera nastąpił i Dyrektor 
zarządzał w sposób taki czy inny ZOZ-em. I później konwalidowano zarządzanie po to, że 
wygrał zgodnie z prawem w trybie konkursu na stanowisko Dyrektora - więc może trochę 
opamiętania i żeby emocje opadły, oczywiście, że trzeba ogłosić konkurs tylko niech to zrobi 
organ właściwy i nie na dzień po tym, gdy dla jednych dramatyczna dla innych prawna 
decyzja o odwołaniu Dyrektora Majchera nastąpiła. Wszyscy chyba jesteśmy za tym, żeby 
nowy dyrektor, bez względu na to, kto nim będzie, został powołany zgodnie z przepisami 
prawa, a nie znowu Rada uwikła się w kwestie prawne, będą uchylenia i praktycznie rzecz 
biorąc może okazać się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty za rok. Ja zwracam tylko na to 
uwagę, a o etyce, niech każdy, kto zacznie o niej mówić uderzy się wpierw w piersi i 
zastanowi się nad swoimi działaniami do tej pory jak to robił, bo można określić różne rzeczy, 
czy wszystkie działania były etyczne przed złożeniem wniosku o odwołanie Starosty. Niestety 
ja jako prawnik mam wiedzę taką, że takie działania nie były prowadzone i te osoby które w 
nich uczestniczyły również można byłoby oceniać etycznie. Niestety takich kompetencji jako 
prawnik Starostwa nie mam. Natomiast jakbym był radnym to bym co najmniej mógł ze 2-3 
godziny opowiadać o etycznych, a nawet niektórych graniczących z prawem działaniach 
niektórych radnych i osób spoza Rady w zakresie złożenia tego wniosku. To raz. Dwa: i to dla 
Pana Przewodniczącego, bo zostałem upoważniony do tego – zastanówcie się Państwo nad 
realizacją tego wniosku, legalnie oczywiście zgłoszonego. Pani Przewodnicząca Małgorzata 
Tudaj go odczytała w zakresie tej dyskusji o taśmach. Ja bym proponował, żebyście się 
wstrzymali nad dyskusją o taśmach. Mogę powiedzieć Wam tylko jedną rzecz jako prawnik, 
bo do tego zostałem umocowany przez wnioskodawcę: do prokuratury rejonowej w 
Kędzierzynie – Koźlu w dniu 15 stycznia wpłynął wniosek o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez dr Anatola Majchera. On również dotyczy m.in. tych taśm. Prosiłbym 
żebyście za dużo tutaj nie dyskutowali nad tym, a tym bardziej nie puszczali materiału w 
postaci tych taśm, bo on może być materiałem dowodowym. Jeżeli prokuratura uzna, że 
trzeba badać tą sprawę – bo być może ten wniosek jest niezasadny – to niestety zgodnie z 
obowiązującą procedurą karną nie ma możliwości ujawniania dowodów z postępowania 
przygotowawczego, jeżeli taka decyzja zapadnie. Lojalnie jako prawnik o tym mówię. Oceny 
polityczne, moralne Państwo – Wy jesteście Radnymi, Wy je podejmiecie, ale nie pochopnie. 
Obserwując jako prawnik od 1200, czy chyba od 1100 się pojawiłem- nie pamiętam dokładnie 
– wczoraj, to działania Pana Przewodniczącego są właśnie działaniami emocjonalnymi. 
Trudno mi określić relacje Pana Przewodniczącego z Panem Dyrektorem Majcherem, ale 
zaangażowanie Pana Przewodniczącego, zwołanie tej sesji na drugi dzień, gdzie każdy ma 
poustawiane, również i ja, sprawy inne jest dla mnie zastanawiające." 
 
         Przewodniczący Rady wytłumaczył kulisy zwołania sesji nadzwyczajnej: "Sesja została 
zwołana proszę Pana o godzinie 800. Pani Sekretarz tutaj jest, może potwierdzić. Nie miałem 
najmniejszej wiedzy, że dwie godziny później zostanie odwołany Pan Dyrektor Majcher. Jest 
wniosek, w wniosku jest pokazana konkretna godzina, konkretna data, więc poczułem się w 
obowiązku rzeczywiście tą sesję przygotować na konkretny dzień. Dlaczego? Oczywiście, 
dlatego że sprawa jest dosyć rzeczywiście pilna. Za dwa tygodnie, za tydzień oczywiście 
sprawa może by się rozmyła, a dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, rzeczywiście być może 
troszeczkę tam mi grały emocje, ale wydaje mi się, ze to jest właściwy moment, żeby w takim 
momencie ze sobą na ten temat rozmawiać, bo jeżeli byśmy to zrobili 22 (stycznia) to przy tej 
najważniejszej uchwale, jaką jest uchwała budżetowa ten problem by prawdopodobnie gdzieś 
tam zniknął sobie. Teraz wydaje mi się, że celowe jest rzeczywiście zwołanie sesji właśnie w 
tym konkretnym momencie, a jak widzimy jakoś udało nam się zebrać w bardzo licznym 
gronie, więc widzimy, że to dla nas jest bardzo istotny problem. Ja o godzinie 8:00 nie miałem 
najmniejszej wiedzy na ten temat, że dwie godziny później zostanie podjęta decyzja o 
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odwołaniu Pana Dyrektora Majchera. Proszę również wiedzieć to, że naszym naturalnym 
problemem- tematem teraz jest to, że rzeczywiście, no został odwołany. To jest jednak dosyć 
poważny problem. Rzeczywiście, gdyby nie doszło do tego aktu wczorajszego, dzisiaj pewno 
byśmy rozmawiali o tych taśmach, oczywiście proszę nam nie zabraniać rozmowy, taki czy 
inny temat, każdy ma do tego po prostu prawo. Ja nie wiem czy Pan mnie słucha w tym 
momencie- więc ja jeszcze chciałem oczywiście powiedzieć Panu taką sprawę, znaczy, moje 
relacje z Panem Dyrektorem są czysto i wyłącznie służbowe, żadnych koleżeńskich, 
przyjacielskich, żadnych spraw służbowych polegających na tym, że to jest Dyrektor szpitala, 
ja jestem Przewodniczącym Rady tylko i wyłącznie. Muszę Panu również powiedzieć taką 
rzecz, że oczywiście byłem na tej sesji, raczej na Zarządzie to był Pan również o godzinie 
1030, w sumie to może jest sprawa drugorzędna. Niemniej proszę również zwrócić uwagę na 
to, że Pan Starosta nie udzielił mi informacji, jaka jest, jaki jest powód odwołania Pana 
Dyrektora Majchera ze szpitala. Ok., dobrze. Można było tak postąpić. Poczułem się w 
pewnym momencie jakby usunięty, wyrzucony z tego ewentualnego posiedzenia tam w 
gabinecie Pana Dyrektora, po czym wychodząc z gabinetu Pana Dyrektora usłyszałem 
pytania dziennikarzy, co Pan na to, że Pan Dyrektor został odwołany dyscyplinarnie. To 
przepraszam bardzo: ja nie mogę się o tym dowiedzieć, a dziennikarze o tym już wiedzą, 
trochę dziwna sytuacja jak dla mnie. No tak chyba, tak chyba powinno być. Poza tym proszę 
również zwrócić uwagę, oczywiście chciałem też również wyjaśnić tą sprawę wcześniej 
swoimi metodami, metodami, no może być może ułomnymi metodami polegającymi na tym, że 
chciałem w ogóle z osobami zainteresowanymi, mianowicie Panem doktorem Majcherem, z 
którym się spotkałem w poniedziałek o godz. 1000 w SP ZOZ –ie, rozmawialiśmy na ten temat, 
on przedstawił mi swoją relację. Chciałem również w tym samym dniu spotkać się z Panem 
Jakubem Gładyszem. Niestety poinformował mnie o tym, że nie ma, nie może się ze mną 
spotkać, ewentualnie mogę przyjść do niego do domu i mogę tam z nim na ten temat 
rozmawiać. Nie może przyjść do Starostwa, bo jest chory, ma L4. To przepraszam bardzo, 
dzień później, czy dwa dni później pojawia się tutaj na Zarządzie, jednak może się pojawić, 
tak stan zdrowia się poprawił, chyba że no też tego za bardzo nie rozumiem. Więc, no tyle na 
ten temat chciałem Panu po prostu powiedzieć. To na pewno nie miało w momencie 
zwoływania sesji, nie miało nic związanego z tym, że dzisiaj będziemy na ten temat 
dyskutować, że Pan Dyrektor Majcher został oczywiście odwołany." 
 
         Wicestarosta Powiatu podkreśliła, iż radca prawny: "w dniu dzisiejszym powinien służyć 
sprawie, czyli dzisiejszemu zgromadzeniu i celowi, jakiemu nam przyświeca. Bardzo proszę, 
żebyśmy skierowali się na sytuację, która ma miejsce na prowadzeniu obrad, a dopowiem tu 
jeszcze z drugiej strony, że ja również Panie Piotrze otrzymałam odpowiedź negatywną, kiedy 
usiłowałam dowiedzieć się jak wyglądał przebieg wczorajszego Zarządu. Odmówiono mi 
dzisiaj dostępu do dokumentów i do taśm. Na sali jest Pani Sekretarz, może potwierdzić to. 
Otrzymałam odmowę, zażądałam ją na piśmie, więc jest problem. Ja również nie jestem w 
stanie udzielić Państwu informacji o przebiegu, o tym, o której godzinie zarząd się skończył 
mimo podpisanej mojej listy obecności, jak rzekomo Pan Starosta stwierdza. Zamykam w tym 
kierunku dyskusję, bo mówiliśmy, że my rozmawiamy o zupełnie innych rzeczach, które nas 
dotykają, ale to jest kontynuacja, to jest owoc." 
 
         Radna Małgorzata Tudaj przyznała rację Mecenasowi Semeniukowi i przypomniała, iż 
Radni złożyli wniosek, po czym poprosiła, aby w związku z nieobecnością Pana Starosty na 
sali, do którego skierowano wniosek, o poddanie w tym momencie wniosku pod głosowanie. 
Podkreśliła, iż we wtorek odbędzie się najbliższa sesja i Radni będą czekać na przygotowany 
materiał. Zawnioskowała o zamknięcie dyskusji.  
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         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek formalny Radnej 
Małgorzaty Tudaj o zamknięcie dyskusji.  
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych, spośród których 14 Radnych zagłosowało za 
przyjęciem wniosku, natomiast 1 Radny wstrzymał się od głosowania.  
W głosowaniu Radni większością głosów zadecydowali o zamknięciu dyskusji.  
 
Ad. 4 
         Pan Przewodniczący Piotr Jahn poddał pod głosowanie wniosek: "W związku z 
upublicznieniem nagrań z wypowiedziami Radnego Jakuba Gładysza, zwracamy się do Pana 
Starosty o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie i przedstawienie Radnym na 
najbliższej sesji Rady Powiatu sposobu jego załatwienia. Prosimy również o przedstawienie 
radzie rzetelnej informacji o stanie podległej Panu jednostce SP ZOZ." 
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych, spośród których 11 Radnych zagłosowało za 
przyjęciem wniosku, natomiast 4 Radnych wstrzymało się od głosowania.  
W wyniku głosowania w/w wniosek został podjęty.  
 
         Radny Rajmund Frischko zwrócił się do Przewodniczącego Rady z 3 pytaniami:  
1. Czy my, jako Rada posiadamy materiał dźwiękowy, nad którym dzisiaj tak mocno 

rozważamy? 
2. Czy mamy 100 % pewność, że nagranie jest oryginalne, niezmontowane i 

niemanipulowane? 
3. Czy osoba nagrywana miała świadomość tego, że jest w danym momencie nagrywana?  
Radny zaznaczył, iż jeśli osoba nagrywana nie została o tym fakcie uprzedzona i nie wyraziła 
na to zgody, to taki materiał dowodowy w sądzie nie ma żadnej wartości. Powracając do 
pierwszego pytania podkreślił, i ż nigdy nie stosowano takich praktyk, że materiał na sesję 
Radni musieli ściągać z lokalnych mediów. Całości nagrania Radny nigdzie się nie doszukał. 
Słychać jedynie informacje i opinie o tym nagraniu. Radny zwrócił się do Rady z uwagą, iż 
wydaje ona sądy nad osobami nie posiadając żadnego materiału dowodowego.  
         Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż materiał w postaci nagania jest 
dostępny w jednym z mediów. Pan Przewodniczący zapewnił, iż nie ma wiedzy jakoby Rada 
Powiatu nie dysponowała nagraniem audio. Podkreślił, i ż nigdy nigdzie nie twierdził, że to 
będzie odsłuchiwane. Była informacja, że być może ktoś na sesji spróbuje to pokazać, a 
Przewodniczący Rady nigdy nie mówił, iż Rada będzie na sesji to odsłuchiwać.  
Odpowiadając na 2 pytanie Pan Przewodniczący podkreślił, i ż nie jest w stanie stwierdzić czy 
nagranie jest oryginalne, czy też nie. Na trzecie pytanie Pan Przewodniczący również 
stwierdził, iż nie jest w stanie odpowiedzieć.  
         Radny Rajmund Frischko podziękował za wiążące odpowiedzi, które są negatywne i 
stwierdził: "Tak naprawdę Rada podjęła już wyrok."  
 
         Radny Marek Piasecki po krótkiej przerwie w obradach rozdał wszystkim kopie 
przygotowanego przez siebie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu i 
zwrócił się do radcy prawnego z pytaniem czy tak przygotowaną uchwałę Rada będzie mogła 
procedować. (Projekt uchwały – załączono do protokołu). Zaznaczył, iż przygotowując 
projekt sugerował się identyczną uchwałą sprzed roku, którą wówczas przygotowała Radca 
Prawny Maria Bartula. 
         Mecenas Mirosław Semeniuk przypomniał, iż każda zgłaszana przez Radnych uchwała 
powinna zawierać opinię prawną. Powoływanie się na opinię sprzed roku jest niecelowe, bo 
stan prawny i orzecznictwo stale się zmienia. Ta uchwała w ogóle nie może być głosowana, 
bo nie została zaopiniowana pod względem prawnym. Rada bierze na siebie 
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odpowiedzialność, czy uchwała będzie skuteczna czy nie. Pan Mecenas powiedział: 
"Normalnie powinno być tak, że jak Pan przygotowuje taką uchwałę - ale rozumiem, że 
termin jednego dnia, bo Pan na pewno dzisiaj albo wczoraj ją przygotował, uniemożliwiał 
Panu skorzystanie z drogi normalnej i proceduralnej i skierowania tej uchwały do radców, 
aby oni określili jej stan prawny, czy jest zgodna z prawem, czy nie. Załóżmy, że sytuacja tego 
rzeczywiście wymagała, jak to niektórzy Państwo chcą to widzieć i nie ma ta uchwała tego. 
Powinien Pan ją skierować do radców prawnych i my wydamy opinię oprawną, ale tak, żeby 
nie być złośliwy, nie przeciągać. Ta uchwała, na którą Pan się powołuje wiadomo w jakiej 
sytuacji, w emocjach była podejmowana itd. Chyba Pan był wtedy też Radnym. Z tego co ja 
sobie przypominam, to mieliśmy wszyscy problemy z tym, jak zinterpretować – pamiętacie w 
tej ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i ten termin został przeniesiony i powtórzony w 
ustawie o lecznictwie, jest taki termin organ tworzący – My, ja tak patrzę z perspektywy czasu 
popełniliśmy wtedy błąd, no może nie do siebie, ale Rada jako rada - chociaż biorę to też do 
siebie, bo też byłem wtedy prawnikiem tutaj. Przyjęliśmy, że tym organem tworzącym jest 
Rada Powiatu. Otóż, szkoda, że wiecznie musimy wałkować te terminy związane z 
odwołaniem, powołaniem dyrektora, kompetencji itd., ale siedzieliśmy w orzecznictwie i w 
orzecznictwie administracyjnym rzadko ale pojawił się pogląd na tle innych decyzji, że 
kompetencje rady są jednoznaczne i mimo że Rada jest tym organem najwyższym, to nie może 
wchodzić w kompetencje zarządu, ponieważ podejmowane uchwały z mocy prawa są 
nieważne, sprzeczne z prawem. Pojawiła się tendencja w orzecznictwie, że wreszcie niektóre 
sądy administracyjne zaczęły wypowiadać się w zakresie, kto tym organem tworzącym jest i ta 
tendencja jest taka, że jest to zarząd, w kierunku takim, że nie jest możliwym skuteczne 
działanie w imieniu powiatu przez organ, jako tworzący liczący z reguły ponad 20 osób. 
Nieskuteczny itd. I taka jest opinia orzecznictwa, ale ja mówię Wam proszę Państwa ustnie to, 
żeby to wszystko miało ręce i nogi pod względem prawnym proszę skierować projekt takiej 
uchwały, którą dzisiaj – jeżeli Pan jest autorem Panie Radny – skierować do prawników i my 
opinie w tym zakresie wydamy na pewno do tej sesji 22 (…) taka opinia będzie wydana i 
wtedy można z pełnym spokojem podejmować decyzje. Myślę, że taka sytuacja, że powołamy 
na podstawie art. 42 ust. 4 – żeby Państwo wszyscy wiedzieli to nie jest powołanie, jakim miał 
być powołany Pan Dyrektor Majcher, gdzie Zarząd m.in. w osobach Pana Piaseckiego chciał 
to zrobić, a my z Panią Mecenas wypowiadaliśmy się, że to nie jest możliwe, bo to będzie 
obejście przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i z resztą podzielił to sąd, mimo że 
oczywiście pojawiły się opinie wybitnych "prawników" z Warszawy, którzy twierdzili wręcz co 
innego i opinia Pana Radcy prawnego Pana Majchera, który też widział możliwość 
powołania Dyrektora bez konkursu itd. Oczywiście te wszystkie opinie sąd uznał za absolutnie 
bezpodstawne i oparł się w wydanym orzeczeniu o opinie prawników Starostwa, więc chyba 
mieliśmy jednak rację. Dlatego mówię, że trzeba podchodzić ostrożnie, aczkolwiek zdajemy 
sobie sprawę z Panią Mecenas, że sytuacja taka, że jest taki czasowy nawet nie dyrektor, tylko 
powierzono obowiązki pewnej osobie z kodeksu pracy, no to ogranicza swobodę 
funkcjonowania ZOZ-u, bo nie można wtedy jakichś większych zobowiązań podejmować itd. 
Ta osoba nie jest wpisana do KRS itd. Dlatego jest to instytucja z kodeksu pracy dopuszczalna 
prawnie itd., więc trzeba się spieszyć z tym konkursem, ale niech to zrobią organy właściwe 
żebyśmy byli – może nie w 100 % pewni, bo mówię – w sądownictwie bywają różne rzeczy, 
nie ma pewnie wygranych spraw itd., ale żebyśmy przynajmniej ryzyko, jeżeli popełnimy błąd 
co do rozpoczęcia procedur konkursowych zminimalizowali." 
 
         Radny Marek Piasecki po wysłuchaniu opinii radcy prawnego poprosił o zdjęcie 
niniejszego punktu z porządku obrad sesji.  
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         Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż zmiana w porządku obrad wymaga 
zgody wnioskodawców sesji. Podkreślił, i ż wnioskodawcy nie zgłaszają sprzeciwu, więc 
należy przyjąć, że zgadzają się na niniejszą zmianę.  
Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie wprowadzonego 
punktu 5 - podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu z porządku 
obrad.  
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych, którzy jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę w 
porządku obrad.  
W wyniku głosowania z porządku obrad sesji zdjęto wprowadzony pkt 5 - podjęcie uchwały 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu.  
 
Ad. 5  
         Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady XXX nadzwyczajnej sesji Rady 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
 
 
 
Protokołowała: 
Anna Kramarz 
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