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

z dnia 22 stycznia 2013r. 
 

Ad. 1 
         Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jahn otwierając obrady XXXI Sesji Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego serdecznie powitał: 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 zaproszonych na dzisiejsze obrady 
Panów Komendantów: Ireneusza Jaroszyńskiego – Komendanta Powiatowego Policji i 
Janusza Chomiaka – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Ad. 2  
         Na sali posiedzeń znajdowało się 21 Radnych, więc Pan Przewodniczący stwierdził, iż 
obrady są prawomocne.  
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
         Radny Jakub Gładysz zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji ppkt 13h) – 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. 
Wyjaśnił, iż nie jest już pracownikiem SP ZOZ.  
         Pełniący obowiązki Dyrektora SP ZOZ Andrzej Mazur potwierdził, iż Radny Jakub 
Gładysz nie jest już pracownikiem SP ZOZ, w związku z czym głosowanie niniejszej 
uchwały przez Radę jest bezpodstawne. Pan Dyrektor wycofał wniosek o głosowanie w 
sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad ppkt 13h) – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku 
pracy z radnym. 
W głosowaniu wzięło udział 21 Radnych, spośród których 20 Radnych zagłosowało za 
proponowaną zmianą, natomiast 1 Radny wstrzymał się od głosu.  
         Rada Powiatu większością głosów zdecydowała o zdjęciu z porządku obrad sesji ppkt 
13h) – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z 
radnym. 
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie przesłany Radnym porządek 
obrad sesji, z uwzględnieniem uprzednio przegłosowanej poprawki.  
W głosowaniu 21 Radnych jednogłośnie opowiedziało się za przyjęciem porządku obrad.  
 
Ad. 3  
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie 4 protokoły z poprzednich obrad 
sesji przypominając, iż były one wyłożone do wglądu w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym 
Starostwa i nie zgłoszono do ich treści uwag: 
 
Protokół Nr XXVII z sesji z dnia 27 listopada 2012r.   
W głosowaniu wzięło udział 21 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
protokołu.  
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Protokół z XXVII sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie. 
 
Protokół Nr XXVIII z sesji nadzwyczajnej z dnia 18 grudnia 2012r.  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych, spośród których 20 Radnych zagłosowało za 
przyjęciem protokołu, natomiast 1 Radny wstrzymał się od głosu.  
Protokół z XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu przyjęto zwykłą większością głosów.  
 
Protokół Nr XXIX z sesji z dnia 28 grudnia 2012r.  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych, spośród których 19 Radnych zagłosowało za 
przyjęciem protokołu, natomiast 2 Radnych wstrzymało się od głosu.  
Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu przyjęto zwykłą większością głosów.  
 
Protokół Nr XXX z sesji nadzwyczajnej z dnia 17 stycznia 2013r.  
W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych, spośród których 17 Radnych zagłosowało za 
przyjęciem protokołu, 1 Radny głosował "przeciw", natomiast 3 Radnych wstrzymało się od 
głosu.  
Protokół z XXX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu przyjęto zwykłą większością głosów.  
 
Ad. 4  
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn złożył informację o swoim udziale w ważnych dla 
powiatu wydarzeniach i uroczystościach oraz o otrzymanych pismach w okresie od dnia  
29 grudnia 2012r. do 21 stycznia 2013r. przypominając, iż niniejsze informacje przekazał 
Radnym na piśmie. W sprawozdaniu Pan Przewodniczący opisał szczegółowo każde pismo, 
które wpłynęło na jego ręce.  
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
Następnie Pan Przewodniczący odczytał otrzymane w dniu dzisiejszym pismo organizacji 
związkowych działających w SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle apelujących o utrzymanie w mocy 
podjętych uchwałą Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2012r. zobowiązań finansowych na rzecz 
zakładu na rok 2013 (kopia pisma – w załączeniu). 
Ponadto poinformował o zaproszeniu do udziału w seminarium organizowanym przez 
Uniwersytet Opolski w sprawie projektu innowacyjnego pn. "wprowadzenie metod 
zmniejszenia emigracji zarobkowej, wspierania powrotu emigrantów na polski rynek pracy". 
Seminarium odbędzie się 22 stycznia 2013r. o godz. 1100. 
Nawiązując do pisma Sekretarza Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie wskazania 10 
Radnych, jako planowanej delegacji na uroczystość podpisania umowy partnerstwa pomiędzy 
miastami Kędzierzyn – Koźle i Ohringen w dniach 6-9 czerwca 2013r. Pan Przewodniczący 
poprosił osoby zainteresowane wyjazdem o wpisanie na listę, którą przekazał Radnym.  
 
Ad. 5  
         Starosta Powiatu Artur Widłak przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w okresie od 28 grudnia 2012r. do 14 stycznia 2013r. 
Niniejsze sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
Pan Starosta uzupełnił sprawozdanie o informacje na temat ostatniego posiedzenia Zarządu, 
które odbyło się w dniu 16 stycznia br. Uzasadniając powody zwolnienia Dyrektora SP ZOZ 
poinformował, iż Zarząd uchwałą z dnia 16 stycznia br. odwołał Dyrektora SP ZOZ z funkcji 
w związku z działaniem na szkodę SP ZOZ polegającym na działalności leczniczej – zabiegi 
operacyjne w innym podmiocie prowadzącym działalność konkurencyjną w stosunku do SP 
ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu zlokalizowanym w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. 
Łukasiewicza 23. Ponadto powstał pomiędzy Starostą Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego, a menagerem konflikt leżący po stronie menagera polegający na prowadzeniu 
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działań politycznych i innych zmierzających do odwołania Starosty na posiedzeniu Rady 
Powiatu w dniu 28 grudnia 2012r. Jest to przekroczenie pkt 14 kontraktu menagerskiego, 
który Pan Starosta zacytował: "Menager nie może wykonywać działalności leczniczej i 
obowiązków menagerskich w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną w 
stosunku do SP ZOZ, może natomiast prowadzić działalność jako lekarz jedynie w takich 
podmiotach, które takiej działalności konkurencyjnej nie prowadzą."  
Pan Starosta zaznaczył, iż na chwilę obecną wiedza Zarządu jest większa. Poinformował, iż 
bez wiedzy i zgody Zarządu Dyrektor Majcher zawarł 2 kontrakty, w których stroną był 
Wicedyrektor Baran. Te kontrakty dawały podstawę do wypłaty wynagrodzeń, których 
wysokości sięgały kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Pierwszy kontrakt został zawarty 
30.09.2011r. na świadczenia lekarskie w oddziale urologicznym oraz na pozostawanie w 
gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. W wyniku tego kontraktu "za udzielanie 
świadczeń zdrowotnych określonych w punkcie 1 świadczeniodawca będzie otrzymywał 
wynagrodzenie za 1 godzinę w wysokości 87,50 zł. Z tytułu pozostawania w gotowości pod 
telefonem do udzielania świadczeń zdrowotnych świadczeniodawca niezależnie od pory dnia 
będzie otrzymywał wynagrodzenie za 1 godzinę w wysokości 77 zł." Z wykazu godzin wynika, 
iż Pan Dyrektor Majcher od wczesnych godzin rannych do późnych popołudniowych był w 
gotowości albo wykonywał zadania wynikające z powyższej umowy. Zastanawiające jest 
zdaniem Starosty Powiatu, kiedy Dyrektor wykonywał obowiązki menagera zakładu. 
Następny kontrakt zawarty także bez wiedzy i zgody Zarządu Powiatu jest złamaniem 
przepisów prawa. Kontrakt ten zawarto w dniu 29.02.2012r. i w jego myśl 
"świadczeniodawca będzie wykonywać dla świadczeniobiorcy zgodnie z posiadanymi 
kwalifikacjami świadczenia zdrowotne, konsultacje w zakresie urologii w oddziale urologii 
Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Roosevelta 2 według harmonogramu 
uzgodnionego z kierownikiem oddziału oraz prowadzenie zabiegów operacyjnych i 
uczestnictwo w nich, świadczenia zdrowotne w postaci pozostawania w gotowości do 
udzielania świadczeń zdrowotnych po godzinach pracy w oddziale. Za udzielanie świadczeń 
zdrowotnych określonych w pkt 1 świadczeniodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w 
wysokości 7 000 zł. miesięcznie. Z tytułu pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń 
zdrowotnych świadczeniodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za 1 godzinę w wysokości 
77 zł., za wykonywanie pracy za 1 godzinę w wysokości 107 zł. w dniu roboczym i 131 zł. w 
dniu wolnym od pracy." Te dwa kontrakty były zawarte bez wiedzy i zgody Zarządu Powiatu 
i jest to złamanie przepisów prawa odnośnie kontraktów oraz ustawy o lecznictwie. Pan 
Starosta stwierdził, iż z jednej strony zachodzi podejrzenie przekroczenia uprawnień, 
ponieważ kontrakty te zostały zawarte nie pomiędzy Starostą lub Zarządem Powiatu, lecz 
pomiędzy Dyrektorem i jego zastępcą. Zastępca Dyrektora pełnił funkcję świadczeniobiorcy, 
a Dyrektor świadczeniodawcy.  
Pan Starosta zasygnalizował, iż w trakcie rozeznawania sytuacji wypływają także inne 
nieprawidłowości. Stwierdzono kolejne złamanie kontraktu: "Menagerowi przysługuje prawo 
do płatnej przerwy w wykonywaniu czynności menagerskich wynoszącej 26 dni roboczych w 
roku kalendarzowym. Menager zobowiązany jest każdorazowo do uzyskania zgody Zarządu 
co do terminu i czasu trwania przerwy. " Zarząd dowiedział się, że Pan Dyrektor w dniach 
między 17 a 23 sierpnia przebywał poza granicami kraju w USA bez zgody i informacji 
Zarządu Powiatu, pozostając formalnie w pracy. Z informacji uzyskanych przez Pana Starostę 
w szpitalu funkcjonuje tylko 1 ordynator oddziału, podczas gdy ustawa nakłada obowiązek 
wykonywania konkursów nie tylko na ordynatorów, ale także na pielęgniarki oddziałowe i 
inny personel. Takich konkursów nie przeprowadzano, a w zastępstwie ordynatorów 
powoływano kierowników lub zastępców kierowników oddziałów. Jest to również 
przekroczenie obowiązujących przepisów. Ponadto dokonano cesji zobowiązań bez zgody i 
informacji Rady Powiatu w kwocie blisko 100 000 zł. Zakład ma obowiązek informowania i 
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uzyskania zgody Rady Powiatu na wszelkiego rodzaju cesje. Oprócz tych nieprawidłowości 
stwierdzono jeszcze wiele innych drobnych. W SP ZOZ zlecono audyt pracowniczy oraz 
finansowy.  
         Radna Danuta Wrobel zapytała, od kiedy funkcjonują wymienione przez Pana Starostę 
kontrakty. 
         Starosta Powiatu odpowiedział, iż niniejsze kontrakty funkcjonują praktycznie od 
momentu, w którym Pan Dyrektor został powołany. Drugi kontrakt został zawarty 
29.02.2012r., czyli 2 tygodnie po powołaniu na stanowisko.  
         Radna Olga Pokorska – Młodzińska zapytała, dlaczego dopiero teraz Rada dowiaduje 
się o niniejszych sprawach.  
         Starosta Artur Widłak poinformował, iż osobiście dowiedział się o tych sprawach 2-3 
dni temu.  
         Radna Teresa Koczubik w związku z informacją o wyjeździe w czerwcu Dyrektora 
Majchera za granicę bez poinformowania Zarządu Powiatu stwierdziła, iż fakt wykrycia tego 
po upływie kilku miesięcy źle świadczy o Zarządzie. Oznacza to, że Zarząd ma słabą kontrolę 
nad pracownikami, jeśli nie wie, że pracownika nie było w pracy. Zapytała, jaką kontrolę 
Zarząd sprawuje nad swoimi jednostkami.  
         Radny Fryderyk Trautberg zauważył, iż Radni powinni mieć możliwość zapoznania się 
z wyjaśnieniami drugiej strony, a nie jedynie z przedstawionymi przez Starostę Powiatu 
zarzutami. Zapytał, dlaczego w obradach nie uczestniczy Pan Dyrektor. Radny zapytał 
również, dlaczego dotąd czekano z niniejszymi sprawami. Zastanawiające jest dla Radnego 
to, że zbiegło się to z aferą taśmową i teraz nagle na jaw wychodzi tak wiele niedociągnięć. 
Radny chciałby wiedzieć czy jest to na zasadzie złośliwości, gdyż wszystkie przedstawione 
fakty uważa za "na wodzie pisane". Chciałby usłyszeć wyjaśnienia od Dyrektora, a nie od 
Starosty, ponieważ sądzi, że teraz nagle zrobiono "nagonkę", wszyscy nagle spostrzegli, że 
tak źle się działo, a dotąd nikt się tym nie zajmował. Radny nie zna stanowiska drugiej strony 
i nie wie jak wygląda kontrakt, a jedynie słyszy, "że w zasadzie dwaj Panowie usunęli 
Dyrektora, bo taki Zarząd w zasadzie tak zadziałał". Radny stwierdził, iż nie może zgodzić się 
z tym i poprosił o zaproszenie na sesję Dyrektora Majchera, który powinien przedstawić 
swoje wyjaśnienia. Podkreślił, iż jego wyborcy również są zainteresowani wysłuchaniem 
Pana Dyrektora.  
         Starosta Powiatu podkreślił, iż przedstawia Radzie Powiatu jedynie informację o 
podjętych działaniach i uzyskanej wiedzy, a nie dokonuje żadnego osądu. Jest to świeżo 
uzyskana wiedza, która prawdopodobnie stała się możliwa tylko dlatego, że Pan Dyrektor 
Majcher nie jest już dyrektorem. Pewne rzeczy prawdopodobnie nie wyszłyby na jaw, gdyby 
Dyrektor nadal pełnił swoją funkcję. Są to jawne przekroczenia ustawy i uprawnień. 
Funkcjonował drugi kontrakt, o którym nikt nie wiedział i za który Pan Dyrektor brał kwoty 
10-14 000 zł. i więcej, plus swoje kontraktowe 13 800 zł. Zarobki Pana Dyrektora sięgały  
30 000 zł. miesięcznie, o czym ani Rada, ani Zarząd nie mieli pojęcia. Pan Starosta podkreślił, 
iż tego typu rzeczy nie można "zamieść pod dywan". Poprosił o umożliwienie pełniącemu 
obowiązki dyrektora SP ZOZ Andrzejowi Mazurowi przedstawienia informacji na temat 
sytuacji w SP ZOZ.  
         Radny Leon Piecuch stwierdził, iż docenia wszystkie wyjaśnienia, ale uważa, że są one 
"grubymi nićmi szyte". Należy do tej sprawy podejść w sposób rzetelny i uczciwy, a to 
oznacza, że Pana Dyrektora można sądzić w jego obecności. Zdaniem Radnego tę sprawę 
przeprowadzono "tylnymi drzwiami". Najpierw zwolniono Pana Dyrektora, a później dopiero 
udowadnia się nieprawidłowości. Tak można było robić w XVIII-XIX wieku. W XXI wieku 
najpierw trzeba udowodnić winę, później oskarżyć, a dopiero potem odwołać. Radny 
zauważył, że każdego, jeśli chce się uderzyć, to kij się znajdzie. Podkreślił, iż nie broni Pana 
Dyrektora i że zna dr Andrzeja Mazura, który jest bardzo uczciwym człowiekiem, ale nie 
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można tak robić. Radny opowiada się za sprawiedliwością i uczciwością. Pan Starosta mówił 
o tym, że Zarząd odwołał dyrektora, a Radny zastanawia się "jaki to dwie osoby Zarząd". 
Jego zdaniem powinien odbyć się Zarząd, powinien być protokół i głosowanie. Radny uważa, 
iż przestępstwem jest także to, że Pan Starosta powołuje się na Zarząd, bo 2 osoby to nie jest 
Zarząd. Powinien być protokół, głosowanie i uzasadnienie odwołania. Radny uważa, że jeśli 
Pan Starosta jako osoba władna do kontroli Dyrektora Majchera wiedział i dopuścił do tego 
co się stało, to jest współwinny i nie może teraz wywoływać "spod stołu jakieś sprawy" i 
oczerniać człowieka, którego nie ma na sali. Jeśli Pan Dyrektor tak "nabroił" to powinien być 
na sesji i wszystkim Radnym to wyjaśnić. Tego samego dnia odbyło się posiedzenie Komisji 
Zdrowia i posiedzenie Zarządu, więc Pan Starosta mógł przyjść na posiedzenie Komisji i 
porozmawiać z Radnymi, wówczas nie byłoby dzisiejszego kłopotu. Niestety spowodowano, 
że taka zła opinia i afera została nagłośniona na całą Polskę. O powiecie mówi się bardzo 
negatywnie tylko, dlatego że takie problemy rozwiązuje się "tylnymi drzwiami". Stało się tak 
m.in. dzięki radcy prawnemu, który na ostatniej sesji "bardzo nas skrzyczał", a zwłaszcza 
Przewodniczącego i Radnego Marka Piaseckiego. Zdaniem Radnego radca prawny jest od 
wspierania i udzielania informacji na temat możliwości działań, a nie po to, aby Radnym 
zwracać uwagę. Radny podkreślił, iż nie będzie oceniał sytuacji dopóki nie będzie mógł 
usłyszeć usprawiedliwień Dyrektora Majchera i dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona 
sądownie. Radny uważa, że Pan Dyrektor powinien wrócić na stanowisko dopóki sprawa nie 
zostanie załatwiona pozytywnie. Podkreślił, iż dotąd popierał i nadal popiera Starostę 
Powiatu, ale w działaniach wykonywanych uczciwie, a to, co się obecnie dzieje jest 
wykonywane "tylnymi drzwiami". Pan Starosta nie jest Radnym, a Pan Gładysz wszedł do 
Rady tylko dzięki rezygnacji Pana Wantuły i nie mają tak dużego autorytetu w powiecie. 
Nawiązując do informacji o wysokich pensjach Radny stwierdził, iż podane kwoty nie są 
wysoką pensją dla lekarza – dyrektora. Mówi się, że inni otrzymują po 80-90 000 zł. 
miesięcznie. Informacje te podawane są po to, aby zadziwić i poruszyć wszystkich Radnych. 
Stanie się tak, jeśli zarzuty zostaną udowodnione i potwierdzone przez sąd oraz odpowiednie 
organy. Wszystkie zlecone audyty są wykonywane na koszt podatnika, a należy pamiętać, że 
niedawno były one już robione. Zdaniem Radnego Starosta Powiatu je zatwierdzał, podobnie 
jak Rada Powiatu, która podejmowała uchwały dotyczące pomocy służbie zdrowia. 
Wszystkie te sprawy dla Radnego mają głęboki podtekst, który trudno jest mu zrozumieć. 
Radny nie osądza nikogo, ale uważa, że dużym nietaktem jest to, że tak się stało i wstydzi się, 
iż w mieście panuje tak zła atmosfera. Zwracając się do dr Andrzeja Mazura Radny wyraził 
przekonanie, iż wszyscy lekarze powinni żyć w zgodzie i umieć ze sobą współpracować, bo 
są powołani do ratowania życia i zdrowia. Powinni kierować się wzajemną życzliwością, 
szanować się, wspierać i pomagać sobie wzajemnie. Radny uważa, że Pan doktor powinien 
sam na to zareagować, bo dziś dotyka to innego człowieka, a za pewien czas może dotknąć 
jego osobiście. Pan dr powinien zgodzić się na objęcie stanowiska wtedy, gdy sprawa ta 
będzie rozpatrzona i ustalone czy Dyrektor jest winien, czy też nie. Radny zapewnił: 
"Wtenczas ja będę miał do Pana - ja mam do Pana szacunek, ale jeszcze większy, bo mi się 
wydaje, że lekarze powinni się naprawdę szanować, wspierać i pomagać sobie wzajemnie, a 
nie wystawać tylko o stanowiska, bo kto Was będzie wpierał, żebyście mieli swój autorytet jak 
nie Wy sami między sobą. Przecież Wyście powinni mieć autorytet na co dzień. Jak dzisiaj jest 
zwolniony ktoś tam, to jutro może być zwolniona moja córka, pojutrze mój syn i tak będziemy 
się bawić w sądy, nieporozumienia i to wszystko. Panie Starosto, jest Pan współwinny…"  
         Starosta Powiatu zaznaczył, iż o winie zadecyduje sąd.  
         Przewodniczący Rady Powiatu zauważył, iż w dyskusji przywoływany jest temat z sesji 
nadzwyczajnej i wyraził ubolewanie, iż na poprzedniej sesji nie doszło do wyjaśnienia 
sytuacji. Uspokajając dyskusję poprosił o rzeczowe i pozbawione emocji wypowiedzi. 
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         Wicestarosta Gabriela Tomik w związku z informacją Starosty Powiatu na temat pracy 
Zarządu zwróciła uwagę, iż informacja, która wywołała burzliwą dyskusję dotyczy ostatniego 
Zarządu z dnia 16 stycznia, z którego na dzień dzisiejszy nie ma protokołu. Zwróciła się do 
Starosty Powiatu z pytaniem czy 16 stycznia były mu znane fakty, które przed chwilą zostały 
przekazane Radnym, jako uzasadnienie tj. czy tego dnia na Zarządzie padły informacje na 
temat kontraktów. 
         Pan Starosta poinformował, iż w dniu 16 stycznia nie miał wiedzy o kontraktach.  
         Przewodniczący Rady Powiatu zapytał na podstawie jakich przesłanek Zarząd podjął 
swoją decyzję.  
         Starosta Powiatu poinformował, iż z SP ZOZ uzyskano wiedzę, jakie były kontrakty. 
         Radna Teresa Koczubik poprosiła o odczytanie konkretnego powodu rozwiązania 
kontraktu. Z informacji Pani Wicestarosty wynika, iż Pan Starosta powziął wiedzę 16 
stycznia, a rozwiązanie kontraktu nastąpiło na dzień 14 stycznia. Rada powinna otrzymać 
szczegółową informację, gdyż te działania mogą skutkować w sądzie koniecznością zapłaty 
około 150 000 zł. z tytułu zerwania kontraktu.  
         Pan Starosta ponownie odczytał dokument z dnia 16 stycznia: "Zarząd Powiatu uchwałą 
z dnia 16 stycznia 2013r. odwołał Pana z funkcji Dyrektora SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu 
w związku z działaniami na szkodę SP ZOZ polegającymi na działalności leczniczej – zabiegi 
operacyjne w innym podmiocie prowadzącym działalność konkurencyjną w stosunku do SP 
ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu, zlokalizowanym w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Łukasiewicza 
23. Ponadto powstał między Starostą Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego a menagerem 
konflikt leżący po stronie menagera, polegający na prowadzeniu działalności politycznych i 
innych zmierzających do odwołania Starosty na posiedzeniu Rady Powiatu w dni 28 grudnia 
2012r." Jest to złamanie pkt 14 kontraktu menagerskiego. Pozostałe informacje przekazane 
Radzie dotyczą wiedzy o nieprawidłowościach uzyskanej po dniu 16 stycznia br.  
         Wicestarosta Powiatu złożyła oświadczenie: "W związku z zaistniałą sytuacją 16 
stycznia i pracami związanymi z pracami Zarządu 18 stycznia br. do Prokuratury Rejonowej 
Kędzierzynie – Koźlu złożyłam razem z drugim Członkiem Zarządu zawiadomienie o 
popełnieniu przestępstwa. Z uwagi na wielowątkowość i charakter rozwojowy, jak Państwo 
widzą, sprawy nie udzielam więcej informacji." 
         Radny Marek Piątek powracając do sytuacji na sesji nadzwyczajnej zwrócił się do radcy 
prawnego z pytaniem czy poprzez podżeganie 1 osoby w stosunku do 2 osoby do dokonania 
przestępstwa podżegający popełnia przestępstwo.  
         Mecenas Mirosław Semeniuk podkreślił, iż uczestniczy w obradach sesji jako prawnik 
Starostwa Powiatowego. Jeśli Radny chciałby zasięgnąć informacji na temat spraw karnych 
powinien skorzystać z możliwości zasięgnięcia porady w kancelarii prawnej.  
  
         Radny Fryderyk Trautberg odnośnie ogólnie sformułowanego zarzutu działań 
politycznych pod adresem Dyrektora Majchera zapytał czy kontrakt menagerski zabrania 
działalności politycznej. Radny ponownie zaapelował, aby w obradach uczestniczył Dyrektor 
celem rozwiązania tych wszystkich spraw.  
         Starosta Powiatu po raz kolejny poinformował, iż odwołując dyrektora powołano się na 
złamanie pkt 14 kontraktu poprzez świadczenie usług w firmie konkurencyjnej. Pozostałe 
ogólne informacje dotyczą atmosfery, ponieważ wiadomo, że Starosta jest przełożonym 
Dyrektora SP ZOZ i powinien oczekiwać lojalności, natomiast publiczne wypowiedzi 
Dyrektora SP ZOZ o tym nie świadczyły. W kontrakcie również istnieje zapis o konflikcie 
pomiędzy stronami. Pomiędzy stronami zaistniał konflikt z przyczyn leżących po stronie 
menagera dotyczący odwołania Starosty. Pan Starosta wyraził przekonanie, iż w związku z 
powagą sprawy zakończy się ona w sądzie.  
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         Radna Jadwiga Mroczko nawiązując do ujętej w pisemnym sprawozdaniu z pracy 
Zarządu informacji o zapoznaniu z informacją Dyrektora PZD na temat remontu odcinka 
drogi nr 1249 O Stare Kotkowice - Trawniki w miejscowości Naczęsławice i Trawniki 
zapytała, jaki wniosek Zarząd podjął w niniejszej sprawie.  
         Starosta Artur Widłak odpowiedział, iż podtrzymuje swoją obietnicę, że będzie 
realizować zadanie, o które pyta Radna. Środki na ten cel będą pochodziły ze zwrotu 
niewykorzystanej przez PZD kwoty.  
 
         Radna Teresa Koczubik zawnioskowała o zakończenie dyskusji na temat informacji o 
odwołaniu Dyrektora SP ZOZ.  
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał wniosek formalny Radnej pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 21 Radnych, spośród których 19 Radnych opowiedziało się za 
przyjęciem wniosku, 1 Radny zagłosował "przeciw i 1 Radny wstrzymał się od głosu.  
         W wyniku głosowania Rada Powiatu zadecydowała o zakończeniu dyskusji na temat 
odwołania Dyrektora SP ZOZ.  
 
         Radny Fryderyk Trautberg przypomniał informację ujętą w pisemnym uzupełnieniu 
kalendarza Starosty Powiatu za okres międzysesyjny przygotowanym na sesję w dniu 30 
października 2012r. Zgodnie z tą informacją 31 października Starosta Powiatu miał spotkać 
się ze Starostą Powiatu Prudnickiego Radosławem Roszkowskim i rozmawiać o 
możliwościach podjęcia współpracy w zakresie infrastruktury. Radny podkreślił, iż niniejsze 
spotkanie zostało wywołane jego interpelacją, przy czym zdziwienie budzi fakt, że jest ono 
załatwione "do przodu". Radny zapytał o efekt niniejszej rozmowy i podkreślił, iż wie, że ona 
się nie odbyła. Spotkanie się nie odbyło, chociaż zostało zapisane, a Pan Starosta autoryzował 
tę informację swoim podpisem. Radny jest oburzony tym, iż takie dokumenty wychodzą i że 
mówi się o czymś, czego się nie robi. Ponadto Radny przypomniał, że wnioskował o 
skonsolidowanie sił Powiatu Prudnickiego i Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w 
sprawie remontu odcinka drogi 1211 O Zwiastowice – Trawniki. Radny dwa miesiące czekał 
na informację o niniejszym spotkaniu wierząc, że uda mu się coś zrobić, ale został okłamany 
nie tylko, jako Fryderyk Trautberg, ale przede wszystkim jako Radny Powiatowy. Radny 
zaznaczył, iż życzy sobie, aby tego rodzaju sprawy były załatwiane w sposób należyty, bo 
widzi, że nic nie zostało załatwione, podobnie jak w przypadku wniosku Radnego Marka 
Piątka i firmy Rinnen. Radny sądzi, iż: "Wszystko to tylko czcze gadania, czcze gadania, a 
kiedyś by trzeba było zrobić rachunek jakiś sumienia, co udało się zrobić. Widzimy 
schetynówki nam przepadły, równie nikt o to nie zabiegał, punktów nie uzyskały. Moja droga 
też była do schetynówek zgłoszona w sumie po głosowaniu jakoś dziwnym trafem, pomimo że 
była prawidłowo zagłosowana, byliśmy za z Panem Piątkiem, a nie uzyskała notowań żeby się 
do schetynówki załapać. Tak, że nie wiem czy jest to jakieś stronnicze działanie, czy coś. Ja 
naprawdę z Panem Starostą, głosowałem na Pana Starostę powiem szczerze – wybierałem go, 
ale nie tak sobie wyobrażałem pracę. Tak, że jeżeli chodzi o, żeby nie przedłużać, ja tylko bym 
chciał usłyszeć wyjaśnienie odnośnie tego kalendarza, gdzie tak jak mówię: Pan Starosta się 
tu autoryzuje, podpisuje nad czymś, czego w ogóle nie dokonał."  
         Starosta Powiatu poprosił o sformułowanie jednoznacznego pytania na piśmie, 
ponieważ z wypowiedzi Radnego trudno jest mu zrozumieć, o jaką sprawę chodzi. 
Zadeklarował, iż do pisemnego pytania ustosunkuje się w sposób precyzyjny.  
         Radny Fryderyk Trautberg zapytał czy Pan Starosta spotkał się ze Starostą Prudnickim. 
         Starosta Artur Widłak odpowiedział, iż ze Starostą Powiatu Prudnickiego spotykał się 
wielokrotnie.  
         Radny Fryderyk Trautberg zapytał, gdzie można znaleźć "jakiś ślad na to". Radny wie, 
że Starostowie spotykają się na Konwencie Starostów, ale interesuje go ta konkretna sprawa. 



 8 

Zarzucił Panu Staroście, iż nie spotkał się w tej sprawie ze Starostą Prudnickim, bo nie ma 
żadnego protokołu, ani śladu z tego spotkania.  
         Starosta Powiatu podkreślił, iż spotkania pomiędzy dwiema osobami nie są 
protokołowane.  
 
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka przedstawiła stan zobowiązań SP ZOZ Kędzierzyn 
– Koźle na dzień 31.12.2012r. (informacja w postaci tabeli – w załączeniu).  
Poinformowała, że SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle na koniec grudnia br. posiadał zobowiązania 
ogółem w wysokości 13 395 847,69 zł., i były one niższe od zobowiązań ogółem na dzień 
30.11.2012r. o kwotę  1 806 664,05 zł. Na koniec grudnia zakład posiadał zobowiązania 
wymagalne w wysokości 6 942 036,52 zł. Były one niższe od zobowiązań na dzień 
30.11.2012r. o kwotę 327 778,63 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu 
długoterminowego na koniec grudnia 2012r. wynosiło 7 422 680,18 zł. Było ono niższe o 
spłatę raty, czyli 154 639,18 zł. Zakład posiadał na koniec grudnia zobowiązania 
długoterminowe z tytułu leasingu w wysokości 89 288,04 zł.  Były one niższe od zobowiązań 
z listopada 2012r., o spłatę raty leasingu w wysokości 1 548,68 zł. Stan środków pieniężnych 
na rachunku bankowym na koniec grudnia na koncie SP ZOZ wynosił 2 493 175,79 zł. i był 
niższy od stanu na koniec listopada o kwotę 1 282 290,19 zł.  
 
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym w 
dniu 07 stycznia br. rozpoczęła się kontrola NIK z Opola. W zakresie kontroli znajduje się 
planowanie i wykorzystanie przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji z budżetu 
państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami, w tym: planowanie przez jst dotacji z budżetu państwa, wykorzystanie dotacji, 
sprawozdawczość budżetowa, płatności i dotacje celowe na realizację projektów 
finansowanych z udziałem środków europejskich. Planowane zakończenie kontroli ma 
nastąpić w dniu 15.02.2013r.  
         Radna Marta Szydłowska poprosiła o informacje na temat zakończonych w okresie 
międzysesyjnym kontroli.  
         Sekretarz Powiatu poinformowała, iż zakończona została kontrola w Powiatowym 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, a jej wyniki były dobre. Zakończyła się również 
kontrola Archiwum Państwowego w Wydziale Geodezji. Do Starostwa wpłynęły zalecenia 
zgodnie, z którymi Pan Kierownik musi niektóre dokumenty przekazać archiwum.  
 
Ad. 6  
         Przewodnicząca Komisji Budżetu Jadwiga Mroczko złożyła sprawozdanie z wspólnego 
posiedzenia Komisji Budżetu, Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa, Komisji Zdrowia i 
Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 16 stycznia br.  
Zaznaczyła, iż zgodnie z obowiązującymi procedurami budżet powinien być zaopiniowany 
przez komisje merytoryczne, a następnie Przewodniczący tych komisji winni zapoznać z 
opiniami Komisję Budżetu. Na wspólnym posiedzeniu Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt 
budżetu powiatu na 2013r. Po dyskusji komisje wspólnie podjęły wniosek o wyasygnowanie 
z wolnych środków budżetu za rok 2012 kwoty 1 000 000 zł. oraz dokonanie w terminie do 
końca lutego zmiany w budżecie na realizację w 2013r. zadania budowy lądowiska, 
poprzedzając to zleceniem wykonania dokumentacji projektowej. Następnie poszczególne 
komisje kolejno wydały swoje opinie do przedstawionego projektu. Radna w związku ze 
szczegółowym omówieniem budżetu na wspólnym posiedzeniu zawróciła się do Pani 
Skarbnik o skrótowe omówienie projektu na dzisiejszych obradach w punkcie poświęconym 
uchwaleniu budżetu i ewentualną informację na temat możliwości pozyskania dodatkowych 
środków. Poinformowała, iż spośród 9 członków Komisji Budżetu w głosowaniu za 
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pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu na 2013r. wraz z wieloletnią prognozą 
finansową opowiedziało się 5 osób, od głosu wstrzymało się 3 Radnych, natomiast przeciw 
pozytywnej opinii zagłosowała 1 Radna. (Wnioski z wspólnego posiedzenia – w załączeniu 
do protokołu).  
         Starosta Artur Widłak wyraził ubolewanie, iż nie umożliwiono przedstawienia 
informacji Panu Dyrektorowi Mazurowi, który podjął pewne działania zmierzające do tego, 
aby budowy lądowiska nie trzeba było wykonywać w roku 2013. Być może uda się to, 
ponieważ w powiecie jest lądowisko zapasowe. Istnieje szansa na prolongatę na rok następny 
i współdziałanie w zakresie lądowiska zapasowego. Niniejsza sprawa nie została jeszcze 
rozstrzygnięta, ale istnieją szanse, iż nie powiat nie będzie musiał wydać 1 000 000 zł. w tym 
roku i będzie można przeznaczyć te środki na inne cele.  
         Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Duszel przypomniał, iż 
budowa lądowiska jest jednym z elementów dużego programu, który z niemałym trudem 
został przedyskutowany i uchwalony na sesji w dniu 18 grudnia 2012r. Niniejszy program 
posiada swój harmonogram przekraczający czas obecnej kadencji Rady i sięgający do 2016r. 
W związku z faktem, iż lądowisko jest jednym z wielu elementów programu Radny zapytał 
czy niniejszy program w ogóle będzie realizowany, czy też zostanie podany kolejnej analizie i 
dyskusji. Podkreślił, iż program opracowuje Rada, lecz inicjatorem i organem, który go 
zaproponował była poprzednia dyrekcja SP ZOZ, więc należy odpowiedzieć co z dalszym 
jego losem. Odnośnie lądowiska Radny zapytał czy jeśli będzie możliwość wykorzystania 
tymczasowego zapasowego lądowiska to w przyszłym roku na budowę lądowiska łatwiej 
będzie wygospodarować środki, lub czy inwestycja ta będzie tańsza. Radny uważa, że nawet 
jeśli istnieje rozwiązanie zapasowe to docelowe systemowe rozwiązanie problemu lądowiska 
niezbędnego do funkcjonowania SOR i tak będzie musiało być wykonane. Na terenie 
Województwa Opolskiego funkcjonuje wiele zespołów opieki zdrowotnej i na dzień 
dzisiejszy lądowiska wybudowano przy WCM w Opolu, w Nysie oraz w Oleśnie. Kędzierzyn 
– Koźle przymierzał się do tego zadania i jeśli zrezygnuje to należy zastanowić się czy za rok 
będzie można optymistycznie ocenić kondycję szpitala.  Kędzierzyńsko – Kozielski szpital w 
przeszłości plasował się w różnych rankingach na następnym miejscu po WCM, a obecnie w 
wielu kategoriach prześciga go np. Nysa. Trzeba zrobić wszystko, aby nie cofać się w 
różnych działaniach, lecz by piąć się do góry, a inwestycja budowy lądowiska jest w tym 
przypadku niezwykle istotna. Warianty zastępcze można wykorzystać przez krótki okres, bo 
istnieje obawa, iż nie zdąży się dostosować szpitala w określonym terminie do 
obowiązujących wymogów.  
         Starosta Powiatu zgodził się z uwagami Radnego Grzegorza Duszela i podkreślił, iż w 
podejmowanych działaniach oprócz finansów chodzi o czas. Jeśliby aktualnie rozpoczęto 
budowę lądowiska to trzeba byłoby prowadzić budowę nie na własnym terenie. Jedyny 
akceptowany teren znajduje się na wyspie i nie jest własnością powiatu tylko gminy. Powiat 
chciałby, aby inwestycja była realizowana na własnym terenie. Jeśli pozyskanie terenu nie 
uda się to ostatecznie będzie realizowany wariant mniej korzystny. Pan Starosta zapewnił, iż 
otrzymał obietnicę współpracy z Prezydentem Miasta i wyraził przekonanie, że obydwa 
samorządy będą dążyć do powstania lądowiska.  
         Radna Marta Szydłowska stwierdziła, iż jeśli jest współpraca z Prezydentem Miasta to 
można sporządzić akt darowizny terenu. Sprawa jest możliwa do skutecznego załatwienia w 
szybkim terminie. Rada Miasta musiałaby podjąć stosowną uchwałę. Gdyby Radni wahali się 
przed taką decyzją to należy pamiętać, że teren ten został przekazany miastu w 2005 lub 2006 
roku pod lądowisko. W związku z tym, iż lądowisko nie powstało można wnieść o zwrot 
terenu do Skarbu Państwa, a następnie przekazać go powiatowi.  
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         Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Małgorzata Tudaj 
poinformowała, iż na wspólnym posiedzeniu 16 stycznia Komisja pozytywnie zaopiniowała 
budżet z jednym punktem niejako uzależniającym przyjęcie pozytywnej opinii. Komisja 
chciałaby, aby pismo otrzymane z Powiatowego Zarządu Dróg było formą załącznika do 
niniejszego budżetu. Ponadto Komisja w trakcie przerwy wspólnego posiedzenia wydała 
pozytywną opinię w sprawie 5 najmów lokali: 2 lokali przy Zespole Szkół Nr 1, lokalu dla 
stowarzyszenia "Mały Książę" i gabinetu dentystycznego w Zespole Szkół Żeglugi 
Śródlądowej. Komisja zgłosiła uwagę, aby najem gabinetu stomatologicznego w ZS Nr 1 był 
na okres 5 lat.  
         Radny Marek Piątek poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu komisji padł także 
wniosek, aby Skarbnik Powiatu przygotowała Radnym informację ile wolnych środków 
pozostało z poprzedniego roku.  
         Skarbnik Wiesława Trelka powiedziała, iż jest na etapie zliczania tych środków, gdyż 
nie spłynęły dotąd jeszcze sprawozdania z urzędów skarbowych dotyczących podatku CIT.  
 
         Przewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu poinformował, iż Komisja 
odbyła swoje posiedzenie w dniu wczorajszym. Członkowie Komisji zapoznali się z 
informacją o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach podległych powiatowi. Następnie przyjęto 
plan pracy Komisji na 2013r. Komisja przyjęła także informację o wysokości środków 
przyznanych na promocję powiatu w kwocie 270 000 zł. W trakcie obrad Radna Marta 
Szydłowska zaapelowała o nagłośnienie w mediach informacji o możliwości zgłaszania 
kandydatów do wyróżnień statuetkami Małych i Dużych Koziołków. Ponadto Komisja 
zawnioskowała o przyznanie z kalendarza imprez na 2013r. kwoty 1 000 zł. na 
współfinansowanie IX Ogólnopolskiego Spływu Twardzieli rzeką Odrą w styczniu. Komisja 
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZS Nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu. Członkowie Komisji 
zapoznali się z pismem Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
informującym, iż w grudniu 2013r. jednostce zabraknie kwoty 21 000 zł. na pokrycie 
wynagrodzeń pracowników i pochodnych oraz wyjaśnieniami Wicestarosty Powiatu. (Wyciąg 
z protokołu Komisji zawierający podjęte wnioski - w załączeniu).  
 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko poinformował, iż członkowie 
Komisji są również członkami poszczególnych komisji problemowych, na posiedzeniu 
których zgłosili swoje wnioski do budżetu powiatu. Komisja Rewizyjna nie wniosła już uwag 
do projektu budżetu i na wspólnym posiedzeniu 16 stycznia br. zaopiniowała go pozytywnie.  
 
Ad. 7  
         Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Marek Waszkiewicz w 
związku z problemami zdrowotnymi Starosty Powiatu zapoznał Radę ze sprawozdaniem z 
działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012r.  
Odczytane sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
 
         Radny Fryderyk Trautberg zapytał o funkcjonowanie numeru alarmowego 112 w 
Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim w związku z informacjami na temat problemów 
związanych z tym numerem na terenie kraju.  
         Pan Kierownik odpowiedział, iż w zależności od tego czy nr 112 jest wybierany z 
telefonu stacjonarnego, czy z telefonu komórkowego zgłaszają się odpowiednie służby. 
Zgłoszenie poszczególnych służb jest także uwarunkowane miejscem, z którego numer ten 
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jest wybierany. Przykładowo w Powiecie za Kanałem Gliwickim zgłosi się inna komenda niż 
w przypadku wybrania tego numeru na terenie przed Kanałem.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu wobec braku pytań poddał pod głosowanie 
sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2012r.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
sprawozdania.  
W wyniku głosowania sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego za 2012r. zostało przyjęte jednogłośnie.  
 
Ad. 8 
         Komendant Powiatowy Policji Ireneusz Jaroszyński za pomocą prezentacji 
multimedialnej złożył Radzie informację na temat zapobiegania przestępstwom oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim 
w 2012r. Z przedstawionych danych wynika, iż w porównaniu do roku 2011 ogólna liczba 
przestępstw spadła. Najbardziej uciążliwą kategorią w Kędzierzynie – Koźlu są wykroczenia. 
Pan Komendant omówił również efektywność służb prewencyjnych, skalę przestępczości 
wśród osób nieletnich, rodzaj popełnianych przez nie wykroczeń i przestępstw oraz stan 
bezpieczeństwa na drogach.    
Wydruk prezentacji multimedialnej stanowi załącznik do protokołu.  
 
         Radna Małgorzata Tudaj poruszyła sprawę odnalezionych jesienią ub. r. w lesie na 
terenie powiatu zwłok i zapytała czy było to zabójstwo, czy też wypadek.  
         Komendant Powiatowy Policji poinformował, iż ustalono, że była to śmierć z przyczyn 
naturalnych. Mężczyzna z kolegą wybrał się do lasu na grzyby, następnie zagubił się i zmarł 
w wyniku wycieńczenia. Wykluczono udział osób trzecich.  
         Radna Danuta Wróbel poprosiła o wyjaśnienie pojawiających się informacji na temat 
likwidacji posterunków w gminach m.in. w Bierawie.  
         Pan Komendant wyjaśnił, iż w Bierawie funkcjonuje Rewir Dzielnicowych. Zmianie 
ulegnie nazewnictwo rewiru i częściowo funkcje przez niego pełnione. Zapewnił, iż policjanci 
pozostaną w gminie Bierawa. W Bierawie będzie pracowało 3 dzielnicowych, a jeśli sytuacja 
kadrowa na to pozwoli to liczba ta zostanie zwiększona do 4 dzielnicowych. Obecnie Policja 
oddaje budynki zajmowane w gminach Bierawa, Polska Cerekiew i Reńska Wieś na rzecz 
Skarbu Państwa. W rozmowach z Wójtami padła jednak deklaracja, aby część z powierzchni 
niniejszych budynków pozostawić do dyspozycji policji i w związku z tym policjanci 
pozostaną w dotychczasowej lokalizacji.  
         Wicestarosta Gabriela Tomik zapytała jak Pan Komendant postrzega na terenie Powiatu 
młodzież w wieku 18-28 lat, która zakończyła kształcenie i obecnie znajduje się bez pracy. 
Poprosiła o informację czy młodzież ta jest w sposób szczególny postrzegana przez policję w 
obszarze przestępczości. Zwróciła uwagę, iż według doniesień medialnych występują 
przypadki chuligańskich zachowań młodzieży. Zapytała czy na tle prowadzonych działań 
prewencyjnych ta grupa wiekowa jest przez policję w statystyce rozpoznawalna.  
         Komendant Ireneusz Jaroszyński poinformował, że policja nie prowadzi szczegółowych 
statystyk odnośnie wykształcenia notowanych osób. Podkreślił, iż jest wiele interwencji w 
miejscach publicznych nie można jednak powiedzieć czy jest to młodzież bezrobotna. 
Statystyka zdarzeń jest prowadzona pod względem miejsca wystąpienia zdarzenia. Pan 
Komendant przyznał, iż są interwencje z udziałem ludzi młodych w różnym przedziale 
wiekowym. Odnotowano w minionym roku przypadki uszkodzenia pojazdów. Przypadki te 
występują w różnych kompilacjach. Uczestniczy w nich sama młodzież lub młodzież z 
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osobami dorosłymi (interwencje głównie w sklepach, przy spożyciu alkoholu). Interwencja 
policji zwykle jest na tyle skuteczna, że udaje się nad tym zapanować.  
         Radna Teresa Koczubik podziękowała za przedstawione obszerne informacje i zapytała 
czy monitoring funkcjonujący na terenie Kędzierzyna – Koźla pozwala policji na szybsze 
wykrycie sprawców. Poprosiła o informację czy monitoring jest dostateczny, czy też policja 
uważa, że powinno być go więcej.  
         Pan Komendant podkreślił, iż każdy środek techniczny rejestrujący obraz, w tym 
monitoring jest bardzo przydatny policji. Dzięki niemu w bardzo wielu przypadkach udało się 
wykryć sprawców zdarzeń m.in. kradzieży, w których wykrywaniu policja ma bardzo 
ograniczone możliwości. Policja korzysta z istniejącego monitoringu zamontowanego na 
terenie Koźla i obsługiwanego przez Straż Miejską. Korzysta również z monitoringów 
prywatnych przedsiębiorców, sklepów, banków itd. Istniejący monitoring nie jest 
dostateczny. Miasta inwestują w instalację monitoringu, ponieważ pomaga to w utrzymaniu 
porządku. Monitoring ogranicza anonimowość potencjalnych sprawców, ma dużą możliwość 
zapobiegania wandalizmowi i innym czynom, a także zwiększa szanse na wykrycie 
sprawców. Dzięki monitoringowi udało się w ubiegłym roku złapać złodziei samochodów, 
którzy działali na Śląsku. Pan Komendant wnioskował i nadal wnioskuje o wdrażanie 
rozwiązań technicznych, mimo że wiąże się to z dużymi kosztami. Monitoring jest potrzebny 
w miejscach newralgicznych, w których występuje najwięcej przestępstw.  
         Radna Małgorzata Tudaj poruszyła problem narkomanii wśród młodzieży w kontekście 
samobójstwa dziecka znanej pisarki, która skierowała do wszystkich rodziców apel o 
zwracanie uwagi na zachowanie dziecka oraz zainteresowanie, co ono pali i jak się 
zachowuje. Rozpoczął się spór o to czy palenie marihuany uznać za legalne, czy też 
nielegalne. Radna zapytała jak problem narkomanii przedstawia się na terenie Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
         Komendant Jaroszyński odwołał się do przedstawionych przez siebie danych 
statystycznych. Zaznaczył, iż skuteczność ujawnialności narkotyków jest różna. Policja 
posiada szereg uprawnień, ale istnieje również wiele ograniczeń np. naruszania czyjejś 
prywatności i swobody obywatelskiej. Przekroczenie uprawnień policyjnych grozi 
odpowiednimi konsekwencjami. Policjanci starają się zgodnie z nadanymi im uprawnieniami 
wykrywać problem narkomanii i prowadzą także działalność profilaktyczną. Policja 
współpracuje ze szkołami w zakresie profilaktyki. Problem pojawia się wówczas, kiedy w 
miejscu dostępnym wszystkim w szkole znajdą się narkotyki i nie wiadomo, kto jest ich 
właścicielem. W takich sytuacjach szkoła powiadamia policję. Problem narkotyków istnieje. 
Okazuje się również, że na rynek powracają dopalacze, sprzedawane ostatnio spod lady jako 
nawóz do kwiatów, lub środek zapachowy. Taki handel także miał miejsce w Kędzierzynie – 
Koźlu. Policja wie, że istnieje punkt, w którym rozprowadzane są dopalacze. Policjanci 
uczestniczą w spotkaniach z rodzicami w szkołach, na których mówi się bardzo dużo o 
szkodliwości zażywania narkotyków Trzeba pamiętać, że jeżeli rodzice nie widzą tego 
problemu to policji również nie uda się upilnować nieletniego.  
         Radna Danuta Wróbel nawiązała do kwestii zachęcania młodzieży do podjęcia pracy w 
policji w kontekście dużej liczby wakatów. Poinformowała, iż sama namawiała młodych 
ludzi, aby nie emigrowali z powiatu po zakończeniu nauki, lecz by spróbowali zatrudnić się w 
policji.  Okazuje się jednak, iż niełatwo dostać się do tej pracy, gdyż konieczne jest zdanie 
testów i skomplikowanych egzaminów. W takiej sytuacji zachęcanie do pracy w policji 
wydaje się niezasadne, jeśli tak trudno tę pracę zdobyć.  
         Komendant Powiatowy Policji podkreślił, iż do podjęcia pracy w policji zachęca od 
momentu, kiedy objął stanowisko Komendanta Powiatowego Kędzierzynie – Koźlu. Jest to 
praca ciekawa, ale niestety pracodawcy mają określone wymagania. Istnieją konieczne 
kryteria, ale możliwe jest ich spełnienie, ponieważ przyjęcia do pracy w policji są. 
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Komendant Powiatowy Policji nie może samodzielnie przyjmować do pracy. Funkcjonuje 
ranking stworzony przez Komendę Główną, gdzie czas przyjęcia do pracy jest uzależniony od 
zdobycia jak największej ilości punktów. Pan Komendant poinformował, iż uczestniczył w 
spotkaniach z młodymi osobami chętnymi do pracy w policji, organizowanymi za 
pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. W ostatnim spotkaniu w listopadzie ub. r. 
uczestniczyło około 20 osób chętnych do podjęcia tej pracy. Na dzień 15 stycznia br. do pracy 
w policji przyjęto 5 osób, które zostały skierowane na półroczne szkolenie. Jest to jednak 
mało, gdyż można byłoby przyjmować taką liczbę nowych pracowników każdego miesiąca. 
Pan Komendant nadal będzie zachęcał do starania się o tę pracę. Kandydat do pracy w policji 
musi wykazać się bardzo dobrą sprawnością fizyczną, aby przejść wymagane testy.  
         Radny Leon Piecuch zasugerował, aby do pracy w policji w Kędzierzynie – Koźlu 
zatrudniano takich pracowników, którzy posiadaliby umiejętność szybkiego nawiązywania 
kontaktu z młodzieżą i organizowania spotkań profilaktycznych z młodzieżą w szkołach.  
         Pan Komendant zapewnił, iż wszystkie te sprawy są realizowane. Policjanci uczestniczą 
w tego typu spotkaniach. Oprócz tego realizują wspólny program ze Strażą Pożarną i Strażą 
Miejską. Policja jest organizatorem różnych turniejów oraz uczestniczy w różnych festynach 
realizując projekty dla młodzieży. Trzech policjantów jest nauczycielami w liceum o profilu 
policyjnym w ZS Nr 3.  
         Radny Stefan Wałach zapytał czy obecna ilość policjantów dzielnicowych zabezpiecza 
powiat. Zapytał również czy brak widoczności policjantów w terenie nie jest spowodowany 
tym, że muszą oni odbywać pewną ilość służby w komendzie w Kędzierzynie – Koźlu.  
         Komendant Jaroszyński podkreślił, iż tak dostosowuje taktykę pełnienia służby, aby w 
możliwie maksymalny sposób wykorzystać pracę w obecnej obsadzie kadrowej. Przyznał, iż 
są prowadzone łączone patrole, ale głównie odbywają się one w porze nocnej. Zaznaczył, iż 
przepisy zabraniają, aby dzielnicowy samodzielnie pracował w porze nocnej na terenie 
którejkolwiek gminy. Niemniej jednak Pan Komendant zapewnił, iż patrole będą pojawiać się 
w gminach także w porze nocnej.  
         Radna Dorota Tomala zauważyła, że policja wypracowała pewną płaszczyznę działań w 
kierunku poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy Koźle Port. Dzielnica ta była zawsze 
newralgicznym punktem, ale obecnie panuje w niej spokój.  
         Komendant Powiatowy Policji podziękował za tę ocenę i dodał, iż o działania w porcie 
był pytany od momentu objęcia kierownictwa Komendą Powiatową. W tym czasie 
przeanalizował pod kątem bezpieczeństwa sytuację w kilku dzielnicach miasta zwracając 
uwagę na ludność je zamieszkującą. Podkreślił, iż nigdy nie będzie tak, że któraś z dzielnic 
miasta będzie enklawą spokoju. Zawsze wystąpi jakaś interwencja odnotowana w statystyce 
ze względu na ewentualne wykroczenie dotyczące nawet sfery ruchu drogowego. Port jest 
terenem, którego nikt nie chce i często jest odwiedzany przez osoby kradnące złom. Wiele 
zdarzeń notuje się także na osiedlu Pogorzelec, ale tam gdzie jest duża migracja ludności, są 
sklepy i lokale, w których organizuje się imprezy zwykle jest najwięcej zgłoszeń. W 
statystyce jest najwięcej zgłoszeń na Pogorzelcu, ale wiąże się to również z wykroczeniami w 
prawie o ruchu drogowym (przekraczanie prędkości na Al. Jana Pawła II) oraz kradzieżami w 
sklepach.  
         Radny Henryk Chromik w odniesieniu do informacji o ilości policjantów pracujących 
na terenie gminy Bierawa przypomniał, iż w latach wcześniejszych było tam 5 
funkcjonariuszy oraz jeden dojeżdżający śledczy. Radny wyraził nadzieję, iż w momencie 
poprawy sytuacji kadrowej w policji ilość pracowników w gminie Bierawa zostanie 
zwiększona do 5 osób. Radny zwrócił także uwagę, iż w poprzednich latach każdy 
dzielnicowy brał udział w zebraniach wiejskich. Policja powinna współpracować z 
mieszkańcami, a nie jedynie karać mandatami lub pouczać, gdyż przy współpracy 
wykrywalność kradzieży i innych wykroczeń oraz przestępstw wzrośnie, a spadnie ilość 
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takich czynów. Radny zaapelował o delegowanie policjantów do uczestnictwa w zebraniach 
wiejskich wzorem lat poprzednich.  
         Pan Komendant nie zgodził się ze słowami Radnego zwracając uwagę na statystykę, 
która pokazuje, że policja nie tylko karze. Podkreślił, iż jest otwarty na wszelkie propozycje. 
Poinformował, iż w październiku ub. r. Komenda zorganizowała konsultacje, na które 
zaproszono ponad 50 osób: przedstawicieli rad osiedli, gmin, starostwa, miasta i wielu innych 
podmiotów. Do konsultacji zgłosiło się 23 osoby. Odnośnie uczestnictwa w spotkaniach 
wiejskich Pan Komendant poinformował, iż konsultacje będą prowadzone na różnych 
szczeblach ponownie w roku bieżącym. Będą one miały charakter otwarty. Poproszono 
wszystkich zaproszonych na ubiegłoroczne konsultacje o przygotowanie krótkiej informacji o 
problemach i propozycjach dotyczących działań policji spełniających oczekiwania 
społeczeństwa. Ostatecznie jednak zgłaszane sprawy dotyczyły dziurawych dróg, 
zniszczonych chodników oraz propozycji ograniczania prędkości w niektórych 
miejscowościach do 20km/h. Wszystkie te sygnały i problemy zostały sprawdzone i 
wystąpiono do różnych instytucji, jeśli potwierdziły się zgłaszane potrzeby.  
         Radny Henryk Chromik zauważył, iż na konsultacje zwykle nie przychodzi wiele osób. 
Zaznaczył, iż w zebraniach wiejskich uczestniczy gros mieszkańców danego sołectwa.  
Zdaniem Radnego lepszym rozwiązaniem jest uczestnictwo policjantów w zebraniach 
wiejskich niż organizowanie dodatkowych konsultacji, na które ludzie nie chcą przychodzić z 
takich lub innych powodów.  
         Komendant Jaroszyński poinformował, iż na spotkaniu konsultacyjnym w październiku 
ub. r. poprosił obecnych przedstawicieli gmin o informowanie dzielnicowych lub Komendy 
Powiatowej o takich spotkaniach. Zapewnił, iż z chęcią przyjmie każde zaproszenie i będzie 
uczestniczył w spotkaniach, jeśli tylko będzie to czasowo możliwe. Zaznaczył, iż policjanci 
nie wiedząc o terminie spotkań sołeckich nie mogą w nich brać udziału. Pan Komendant 
zwracał się także do przedstawicieli gmin o zaproszenie policji na sesje Rad Gmin, ale 
niestety dotąd nie wpłynęła żadna informacja o terminie sesji gminnych.  
         Radny Fryderyk Trautberg przypomniał informacje medialne o wykrytym w jednej z 
gmin na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego procederze rozbiórki kradzionych 
samochodów i zapytał czy był to element przestępczości zorganizowanej, czy też działalność 
indywidualna.  
         Pan Komendant poinformował, iż nie może udzielić odpowiedzi na pytanie Radnego, 
ponieważ postępowanie w niniejszej sprawie jest w toku.  
         Wicestarosta Powiatu podkreśliła, iż Pan Komendant nie powinien martwić się niską 
frekwencją na konsultacjach. Pani Wicestarosta również otrzymała zaproszenie na konsultacje 
z racji pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Osiedla Sławięcice, lecz wie, że nikt z 
przedstawicieli Rady Osiedla nie uczestniczył spotkaniu. Podkreśliła, iż tego typu spotkania 
wnoszą pewne nowe spojrzenia na różne sprawy i są bardzo potrzebne. Zaproponowała, aby 
ponowić zaproszenia na kolejne konsultacje, gdyż nowa Rada Osiedla ma wiele pomysłów na 
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.   
         Pan Komendant podkreślił, iż Komenda będzie występować z inicjatywą kolejnych 
konsultacji. Zapewnił, iż będzie uczestniczył osobiście lub wydeleguje pracownika do udziału 
w spotkaniach wiejskich, jeśli tylko otrzyma informację o takich spotkaniach. Zaznaczył, iż 
dobrze, że jest zapotrzebowanie na takie spotkania, bo policja sama nie da rady zapewnić 
wszystkim bezpieczeństwa. Jeśli mieszkańcy zgłaszają sygnały policja podejmuje interwencję 
i wówczas jest dużo więcej możliwości szybkiego wykrycia sprawców. Patrole policji są i 
będą prowadzone, ale współpraca z mieszkańcami jest nieodzowna.  
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn podziękował serdecznie Komendantowi Powiatowemu 
Policji za przedstawienie informacji o przestępczości i jej zapobieganiu na terenie Powiatu i 
życzył, aby w przyszłym roku statystyka okazała się jeszcze lepsza od tegorocznej.   



 15 

         Informację o działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Kędzierzynie – Koźlu w 2012r. w zakresie realizacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego za 
pomocą prezentacji multimedialnej złożył Komendant Powiatowy PSP Janusz Chomiak.  
Niniejsza informacja w postaci wydruku prezentacji oraz pisemnego opracowania stanowi 
załącznik do protokołu.  
Pan Komendant rozpoczął od informacji o stanie zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP 
i braku wakatów, a następnie omówił statystykę działań interwencyjnych podejmowanych w 
2012r. w podziale na charakter zagrożenia i poszczególne gminy, a także zapoznał z 
aktywnością jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Pan Komendant przedstawił krótką 
informację o działalności szkoleniowej, profilaktycznej i kontrolnej Komendy. Zwrócił 
uwagę na występowanie znacznej liczby zdarzeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla. 
Poszkodowanych tą substancją było 21osób.  
 
Do przedstawionej informacji nie zgłoszono pytań ani uwag.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu serdecznie podziękował Panu Komendantowi za 
omówienie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową mieszkańców powiatu i ich 
mienia i życzył, aby w przyszłym roku statystyka zdarzeń była zdecydowanie mniejsza.  
 
Ad. 9 
         Dyrektor Powiatowego Zarządu Oświaty Ingryda Domek złożyła informację o 
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski w roku 
2012. Informację w formie pisemnej wraz z tabelą załączono do protokołu.   
Podsumowując przedstawione dane Pani Dyrektor podkreśliła, iż w roku 2012 wystąpiła tzw. 
niedopłata w przypadku nauczycieli stażystów w kwocie 3 272, 82 zł. Kwota ta zostanie 
zgodnie z przepisami wypłacona nauczycielom stażystom jako jednorazowy dodatek 
uzupełniający.  Podkreśliła, iż niniejsze sprawozdanie zostanie przedłożone Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej, organowi stanowiącemu, dyrektorom szkół oraz związkom zawodowym 
zrzeszającym nauczycieli.  
 
Do niniejszej informacji nie zgłoszono uwag i pytań.  
 
Ad. 10 a)  
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej. Poinformowała, iż Zarząd Powiatu proponuje przyjąć 
wieloletnią prognozę finansową Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na okres 2013r. – 
2028r. Zaznaczyła, iż w projekcie uwzględniono autopoprawkę Zarządu Powiatu, zgodnie z 
którą dochody ze sprzedaży mienia znajdującego się w administrowaniu przez SP ZOZ 
działają tak, jak nadwyżka operacyjna. Należy podkreślić, iż faktyczne wykonanie dochodów 
będzie lepsze niż plan za III kwartały roku 2012, co będzie miało korzystny wpływ na 
nadwyżkę operacyjną będącą podstawowym elementem powodującym osiągnięcie 
korzystnych wskaźników indywidualnych zadłużania.  
Szczegółowe objaśnienie niniejszej prognozy załączono do uchwały w w/w sprawie.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Marek Piątek odczytał uchwałę Nr 559/2012 z dnia  
12 grudnia 2012r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat 
opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Niniejsza 
opinia jest pozytywna.  
Kopia uchwały RIO stanowi załącznik do protokołu.  
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         Wicestarosta Powiatu Gabriela Tomik zabierając głos w dyskusji podkreśliła, iż 
przedstawiając Radzie prognozę finansową i w ślad za nią projekt budżetu powiatu na 2013r. 
uważa, że jest to dobry rok dla Powiatu. Zwróciła uwagę, że przed Radą Powiatu i Zarządem 
stoi wiele wyzwań: "trzy duże inwestycje, które mierzą się w całości 29,9 % wydatków 
majątkowych to dla tych zasobów, którymi dysponujemy dzisiaj – mówię tutaj o aparacie 
administracyjnym, o przygotowaniach naszych urzędników – to jest spore wyzwanie. I tu 
właściwie jedno zdanie i ukłon w Państwa stronę: to jest optymalny budżet, to jest optymalna 
prognoza wieloletnia i chciałam Państwu pogratulować, jeżeli przejdziemy do głosowania i 
będziemy chcieli wykonać go – to, co jest przed Państwem w dyspozycji." 
 
Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.  
 
b) 
         Pan Przewodniczący Piotr Jahn odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie zagłosowali za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXI/239/2013 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. Niniejsza uchwała – w 
załączeniu do protokołu.  
 
Ad. 11 a) 
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka przedstawiła projekt budżetu Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok. (Budżet stanowi załącznik do podjętej uchwały). 
 
b) 
         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel odczytała uchwałę nr 558/2012  
z dnia 12 grudnia 2012r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. 
opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2013r. Niniejsza opinia jest 
pozytywna. (Odczytana uchwała RIO - w załączeniu do niniejszego protokołu). 
 
         Następnie Wiceprzewodnicząca Rady odczytała uchwałę Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu: nr 560/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. nt. opinii o 
możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej. Opinia 
Składu Orzekającego jest pozytywna. (Odczytana uchwała RIO - w załączeniu do niniejszego 
protokołu). 
 
c)  
         Starosta Powiatu Artur Widłak zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu powiatu podkreślając, iż stanowisko Zarządu Powiatu jest jednoznaczne: 
Zarząd w pełni popiera przygotowany przez siebie projekt.  
 
d)  
Nie zgłoszono głosów w dyskusji.  
 
e)         
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn odczytał, a następnie poddał pod głosowanie projekt 
uchwały Nr XXXI/240/2013 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok.  
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W głosowaniu wzięło udział 21 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały. 
         Uchwałę Nr XXXI/240/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2013 rok podjęto jednogłośnie. 
Niniejsza uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
         Starosta Powiatu w imieniu Zarządu Powiatu serdecznie podziękował za okazane w 
głosowaniu zaufanie. Zapewnił, że Zarząd będzie dokładał wszelkich starań, żeby ten ambitny 
budżet został zrealizowany w stu procentach.  
 
Ad. 12 
         Starosta Powiatu kolejno zaproponował dokonanie dwóch zmian w składzie Zarządu 
Powiatu mających na celu poprawę funkcjonowania Zarządu.   
Następnie Pan Starosta ponownie zarekomendował na stanowisko Członka Zarządu Powiatu 
Radną Dorotę Tomalę. Radna pełni mandat Radnego Powiatu już drugą kadencję. Jest osobą 
o bardzo dużej wiedzy merytorycznej i doświadczeniu. Od lat pracuje w samorządzie tj. w 
Urzędzie Miasta Kędzierzyn – Koźle. Posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia 
podyplomowe. Jej kandydatura była już przedstawiana szczegółowo kilka miesięcy temu (we 
wrześniu 2012r.). Zdaniem Pana Starosty Radna jest jedną z najbardziej merytorycznie 
przygotowanych osób do pełnienia tej funkcji, dlatego zwrócił się do Rady o przyjęcie 
kandydatury Radnej do Zarządu Powiatu.   
 
         Radna Dorota Tomala wyraziła zgodę na kandydowanie.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o dokonanie wyboru 3 – osobowej Komisji 
Skrutacyjnej.  
         Radna Marta Szydłowska zgłosiła kandydaturę Radnej Teresy Koczubik. 
         Radna Teresa Koczubik wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.  
 
         Radna Małgorzata Tudaj zaproponowała kandydaturę Radnej Jadwigi Mroczko. 
         Radna Jadwiga Mroczko wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.  
 
         Radny Stefan Wałach zgłosił kandydaturę Radnej Barbary Wołowskiej. 
         Radna Barbara Wołowska wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 
 
 Innych kandydatów nie zgłoszono.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury do pracy 
w komisji skrutacyjnej.  
W głosowaniu wzięło udział 21 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za tym, aby 
zgłoszone Radne pracowały w komisji skrutacyjnej.  
W wyniku głosowania Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła następujący skład Komisji 
Skrutacyjnej: Radna Teresa Koczubik, Jadwiga Mroczko i Radna Barbara Wołowska. 
Funkcję przewodniczącej komisji pełniła Radna Barbara Wołowska.  
 
         Mecenas Mirosław Semeniuk na prośbę Komisji Skrutacyjnej poinformował, iż wyboru 
Członka Zarządu dokonuje się zwykłą większością głosów.  
 
Następnie ogłoszono krótką przerwę, w czasie której Komisja Skrutacyjna przygotowała 
opieczętowane karty do głosowania.  
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Po powrocie na salę obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej objaśniła sposób głosowania 
tajnego, zaprezentowała pustą urnę na karty z głosami, zapieczętowała ją i wywoływała 
kolejno wszystkich Radnych do głosowania. Radna Dorota Tomala nie brała udziału w 
głosowaniu. 
 
Po zliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna, która powróciła na salę obrad poinformowała, iż w 
głosowaniu wzięło udział 20 Radnych. Na Radną Dorotę Tomalę oddano 8 głosów "za" i 12 
głosów "przeciw". W wyniku tajnego głosowania Pani Dorota Tomala nie została wybrana na 
członka Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, gdyż wniosek nie uzyskał zwykłej 
większości głosów.  
Protokół i komplet kart do głosowania – w załączeniu do protokołu.  
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn poinformował, iż w związku z wynikiem głosowania 
uchwała w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego nie 
została podjęta. (Kopia projektu uchwały – w załączeniu).  
 
         Starosta Powiatu zgłosił wniosek o odwołanie z funkcji Wicestarosty Powiatu Pani 
Gabrieli Tomik. Wniosek umotywował utratą zaufania, niewykonywaniem należytym 
obowiązków, brakiem nadzoru nad SP ZOZ, brakiem właściwego nadzoru nad Powiatowym 
Zarządem Dróg, blokowaniem obrad Zarządu – zwłaszcza w dniu 16 stycznia br., 
udzielaniem nieprawdziwych informacji odnośnie przebiegu i rozpoczęcia obrad oraz 
wymaganego quorum, zwołaniem konferencji prasowej zamiast uczestnictwa w Zarządzie. 
Podkreślił, iż Pani Wicestarosta zajmowała się kontaktem z mediami zamiast pracą w 
Zarządzie, gdzie były istotne uchwały do podjęcia. Zaznaczył: "Ja nie widzę możliwości 
dalszej współpracy z Wicestarostą, dlatego proszę o podjęcie uchwały o odwołaniu 
Wicestarosty z zajmowanego stanowiska." 
         Wicestarosta Gabriela Tomik zwróciła się do Rady Powiatu: "Wysoka Rado 
zajmowałam już stanowisko na połączonych komisjach roboczych, przy dyskusji o budżecie, 
jaka jest sytuacja. Dzisiaj powtórzę, ponieważ jesteśmy w pełnym gronie na sesji Rady 
Powiatu. Kto sieje konflikt ten zbiera burze. Moja postawa pozostanie niezmienna: To 
Państwo powołaliście nas w tym gronie z przedstawicielem wszystkich opcji, z 
przedstawicielem w postaci Przewodniczącego Zarządu, mojej skromnej osoby i pozostałych 
członków. Do chwili, do której Państwo będziecie mieli wobec mnie oczekiwania, abym 
pracowała w tym Zarządzie na rzecz samorządu i mieszkańców będę do dyspozycji. Wszystkie 
oświadczenia, które były wcześniej przed Państwem składane na komisjach, w innych 
okolicznościach są oświadczeniami publicznymi. Dodam tylko, że nigdy żadne moje działanie 
nie było nakierowane na niekorzyści związane z samorządem, a przeciwnie: zależało mi na 
tym, aby było wszystko, co dzieje się w Zarządach czytelne, jednoznaczne. Zaprzeczam 
wszystkim przedstawionym przez Pana Starostę argumentom. Doszły do mnie informacje 
również jakie Pan Starosta przedstawia argumenty w mediach, jakobym była bardziej 
niebezpieczna dla Powiatu niż Pan Radny Jakub Gładysz. Jeżeli taka wypowiedź ukazała się 
publicznie to ja będę chciała w mediach przedstawić swoją wersję, niezależnie od tego, jaka 
będzie Państwa wola. Do tej pory uważałam, że praca a nie konflikt buduje. W tej chwili 
okazuje się, że jest to otwarta wojna polityczna, nie ma nic wspólnego z działaniem, jakim ma 
mieć samorząd, jaki ma mieć wymiar. Ponieważ być może jest to moja ostatnia wypowiedź 
apeluję do Państwa woli i do tego, co wykonałam, jakie prace wykonałam na rzecz powiatu 
przez te dwa lata."  
 
Do powyższych wypowiedzi nie zgłoszono pytań.  
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Rada Powiatu zdecydowała, iż Komisja Skrutacyjna będzie pracowała w poprzednio 
wybranym składzie: Przewodnicząca Radna Barbara Wołowska, członkowie: Radne Teresa 
Koczubik i Jadwiga Mroczko.  
 
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, po czym powróciła na salę obrad, 
objaśniła sposób głosowania i zapieczętowała pustą urnę na karty z głosami. Następnie Radni 
kolejno przystępowali do tajnego głosowania. 
 
Po zliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna poinformowała, iż w głosowaniu wzięło udział 21 
Radnych. Za odwołaniem Pani Gabrieli Tomik z funkcji Wicestarosty Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego oddano 13 głosów, przeciw odwołaniu oddano 7 głosów oraz 
1 głos "wstrzymujący się". W wyniku tajnego głosowania Pani Gabriela Tomik została 
odwołana z funkcji Wicestarosty Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. (Komplet kart do 
głosowania – w załączeniu do protokołu).  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu w konsekwencji przeprowadzonego głosowania odczytał 
Uchwałę Nr XXXI/241/2013 Rady Powiatu w sprawie odwołania z funkcji Wicestarosty 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Niniejsza uchwała – w załączeniu.  
Następnie Pan Przewodniczący złożył Pani Gabrieli Tomik podziękowanie za dwa lata 
wytężonej pracy początkowo - jako członka Zarządu Powiatu, a następnie na stanowisku 
Wicestarosty Powiatu.  
 
Ad. 13 a)  
         Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Czeczot uzasadniając 
konieczność podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w 
Kędzierzynie – Koźlu, poinformowała, iż wynika ona z potrzeby dostosowania Statutu DPS 
do obowiązujących przepisów oraz z realizacji zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji 
Pracy z ubiegłego roku. Różnica pomiędzy dotychczas obowiązującym statutem i 
przedstawionym projektem polega na przeniesieniu części zapisów ze statutu do projektu 
nowego regulaminu organizacyjnego, który po ewentualnym uchwaleniu statutu przez Radę 
Powiatu zostanie przedstawiony Zarządowi Powiatu.  
         Radna Małgorzata Tudaj zaproponowała, aby w dniu dzisiejszym Rada Powiatu nie 
głosowała statutu DPS, ponieważ Radna ma do niego kilka uwag. W treści statutu brakuje 
zapisu o tym dla ilu i jakich osób placówka jest przeznaczona oraz jaki zasięg działania ma 
DPS. Nie ma określenia, jakie osoby są przyjmowane do placówki. Brakuje również zapisów 
na temat skierowania i odpłatności. Decyzje o umieszczeniu w DPS wydaje Starosta Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego i zapis o tym powinien znaleźć się w statucie, podobnie jak 
informacje o finansowaniu DPS i ewentualnych darowiznach. Bez takiego zapisu placówka 
nie może przyjmować darowizn. Oprócz tych uwag Radna zauważyła kilka błędów tzw. 
"literówek".  
         Dyrektor PCPR odnosząc się do uwag Radnej Małgorzaty Tudaj wyjaśniła, iż część z 
poruszonych spraw określają przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia w 
sprawie domów pomocy społecznej. Zapisy tych aktów prawnych nie są powielane w 
statucie. Część niniejszych zapisów została ujęta w projekcie regulaminu organizacyjnego 
jednostki oraz w innych dokumentach (instrukcjach kancelaryjnych i księgowych, które 
mówią o sposobie przechowywania darowizn) i ustawie o finansach publicznych mówiącej o 
finansowaniu i środkach na rachunkach domu pomocy społecznej.  
         Radna Małgorzata Tudaj stwierdziła, iż statut powinien określać dla ilu osób placówka 
jest przeznaczona. Powinien w statucie znaleźć się również zapis o tym, dla jakich 
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niepełnosprawnych osób jest DPS, gdyż nie wynika to z ustawodawstwa i na jakich 
warunkach będą one przyjmowane. Zapisy te będą dostosowaniem statutu do konkretnej 
placówki.  
         Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Andrzej Kowalczyk wyjaśnił, iż wszystkie zapisy, 
o których mówi Radna były uwzględnione w dotychczasowym statucie. Państwowa Inspekcja 
Pracy zakwestionowała ten dokument i nakazała wszystkie te zapisy przenieść do regulaminu 
organizacyjnego.   
         Radna Małgorzata Tudaj zawnioskowała o odłożenie niniejszej sprawy w czasie. Radni 
powinni otrzymać dotychczasowy statut oraz regulamin i popracować nad niniejszym 
tematem. Miesięczna zwłoka z przyjęciem uchwały nie powinna powodować istotnych 
problemów.  
         Radny Józef Gisman zapytał o opinię komisji merytorycznej do przedmiotowego 
projektu uchwały.  
         Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Duszel poinformował, 
że Komisja wydała opinię pozytywną.   
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel poddała pod głosowanie wniosek 
formalny Radnej Małgorzaty Tudaj o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu i 
skierowanie do rozpatrzenia przez komisję merytoryczną Rady.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których za przyjęciem wniosku formalnego 
opowiedziało się 6 Radnych, przeciw zagłosowało 12 Radnych, natomiast 1 Radny wstrzymał 
się od głosu.  
W wyniku głosowania Rada Powiatu większością głosów zdecydowała o pozostawieniu 
projektu uchwały w porządku obrad dzisiejszej sesji.   
 
         Wiceprzewodnicząca Danuta Wróbel odczytała, a następnie poddała pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – 
Koźlu. 
W głosowaniu wzięło udział 21 Radnych, spośród których za przyjęciem uchwały 
zagłosowało 15 Radnych, od głosu wstrzymało się 5 Radnych, natomiast 1 Radna była 
przeciwna uchwale.  
Uchwałę Nr XXXI/242/2013 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy 
Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu podjęto zwykłą większością głosów. Przedmiotową 
uchwałę załączono do protokołu.  
 
b)  
         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na okres 10 lat omówił 
Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Waldemar Nowak. 
Wyjaśnił, iż projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
nieruchomości własności powiatu będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1. 
Nieruchomość ta jest garażem Nr 2 o powierzchni 14,3m2, położonej przy ul. Skarbowej 4 w 
Kędzierzynie –Koźlu na działce nr 1958/3 o powierzchni 0,9122 ha. Dla przedmiotowej 
nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr 12128.  
         Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Małgorzata Tudaj 
poinformowała o pozytywnej opinii Komisji do niniejszego projektu uchwały.  
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie wzniesiono uwag, ani pytań.  
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         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu odczytała i poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na okres 10 lat. 
W głosowaniu wzięło udział 21 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXI/243/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego na okres 10 lat została jednogłośnie podjęta. Przedmiotowa 
uchwała – w załączeniu.  
 
c)     
         Kierownik Wydziału Geodezji Waldemar Nowak uzasadnił potrzebę podjęcia kolejnej 
uchwały – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na okres 10 lat. Wyjaśnił, iż uchwała 
dotyczy wyrażenia przez Radę Powiatu zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości 
stanowiącej własność powiatu pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1. 
Niniejsza nieruchomość stanowi lokal złożony z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i 
przedsionka o łącznej powierzchni 67,07m2, położony w budynku należącym do ZS Nr 1 przy 
ul. Skarbowej 2. Niniejszy budynek położony jest na działce nr 1958/3 o powierzchni 0,9122 
ha w obrębie Koźle, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr 12128. Najem lokalu, w 
którym ma funkcjonować gabinet stomatologiczny "Prywatny gabinet stomatologiczny 
Spółka Cywilna Beata, Wojciech, Agata Wiśniewscy" zostanie przeprowadzony w trybie 
bezprzetargowym. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa proponowała, aby zawęzić okres 
trwania umowy z 10 do 5 lat.   
         Radna Marta Szydłowska potwierdziła, iż Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa 
zwracając uwagę na fakt, iż tak atrakcyjny lokal ma być najmowany bez przetargu 
wnioskowała o skrócenie okresu najmu do 5 lat. Komisja miała otrzymać odpowiedź na 
pytanie o szacowane koszty remontu niniejszego lokalu oraz czy będą świadczone usługi dla 
uczniów szkoły. Odpowiedzi na zadane pytania jednak nie ma. Komisja zwracała uwagę, iż 
gros tak atrakcyjnych lokali jest wynajmowane na okres 3 lat, a następnie czas trwania najmu 
jest zwiększany. W związku z tym Komisja jednogłośnie zaproponowała najem na okres 5 lat.  
         Radny Józef Gisman zwrócił uwagę, iż Rada Powiatu wyraziła zgodę na wynajęcie na 
okres 10 lat garażu, w który w ogóle nie trzeba inwestować. Obecnie Radni chcą wynająć na 
okres 5 lat lokal, na który należy wyłożyć potężne środki. W Koźlu jest kilkanaście wolnych 
lokali użytkowych i może okazać się, że inwestor zdecyduje się na inne miejsce. Ten lokal 
czeka pusty i nieogrzewany już 3 miesiące (posiada on samodzielne ogrzewanie gazowe). Nie 
wiadomo czy inwestor nadal będzie nim zainteresowany, jeśli nastąpi zmniejszenie okresu 
najmu do 5 lat. Zdaniem Radnego pomieszczenia, w które inwestowane są bardzo duże środki 
na cele medyczne powinny być wynajmowane na dłuższy okres, bo są użytkownicy, którzy 
będą rzetelnie płacić czynsz stanowiący pewny dochód dla szkoły.  
         Radna Marta Szydłowska podkreśliła, iż Komisja nie zgłaszała żadnych negatywnych 
uwag pod adresem inwestora, lecz nie potrafiono udzielić odpowiedzi Radnym na oczekiwane 
informacje. Nieruchomość to samodzielne 4-pokojowe mieszkanie, które miałoby być 
wynajęte w trybie bezprzetargowym. Komisja oczekiwała na odpowiedź ile wyniosą 
inwestycje, jaka będzie wysokość czynszu i dlaczego proponuje się najem na okres 10 lat oraz 
czy uczniowie będą mogli korzystać z gabinetu stomatologicznego, który miałby w nim 
powstać.  
         Radna Małgorzata Tudaj poinformowała, iż Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa 
otrzymała odpowiedź, że czynsz za najem niniejszego lokalu będzie wynosił 800 zł. Na jego 
remont trzeba będzie przeznaczyć około 50 000 zł. Spółka Cywilna Beata, Wojciech, Agata 
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Wiśniewscy ma podpisany kontrakt z NFZ, w ramach którego będzie przyjmować uczniów 
tej szkoły.  
         Radna Marta Szydłowska stwierdziła, iż niniejsza odpowiedź wyczerpuje wątpliwości 
Komisji.  
         Starosta Powiatu zaproponował, aby Rada Powiatu zgodziła się na najem lokalu na 
okres 10 lat, ponieważ jego remont i dostosowanie do potrzeb gabinetu stomatologicznego 
pochłonie znaczne środki finansowe. Ponadto inwestor zobowiązał się świadczyć usługi na 
rzecz uczniów szkoły.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu kończąc dyskusję odczytała i poddała pod 
głosowanie uzasadniony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na okres 
10 lat. 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XXXI/244/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na okres 
10 lat została podjęta jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono do protokołu.  
 
d)  
         Kierownik Waldemar Nowak uzasadnił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Wyjaśnił, iż projekt ten dotyczy nieruchomości stanowiącej 
lokal użytkowy o powierzchni 18,2m2 położony w budynku Zespołu Szkół Żeglugi 
Śródlądowej przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 na działce o nr 1863/1 o powierzchni 0,3862 
ha. Dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr 35450. Proponuje się 
przedłużenie czasu trwania umowy najmu na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, 
ponieważ dotychczasowy najemca posiadał umowę ważną do końca 2012r. Umowa najmu 
zostanie zawarta z Panią Alicją Jędrzejas prowadzącą działalność medyczną tj. gabinet 
stomatologiczny.  
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
         Wiceprzewodnicząca Danuta Wróbel odczytała, a następnie poddała pod głosowanie 
projekt omówionej uchwały.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwałę Nr XXXI/245/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 
zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego podjęto jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik 
do protokołu.  
 
e)  
         Geodeta Powiatowy omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Poinformował, iż niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody 
na przedłużenie umowy najmu nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 
Żeglugi Śródlądowej. Nieruchomość stanowi budynek położony przy ul. Piastowskiej 19 (w 
podwórzu) o powierzchni użytkowej 585,39m2 na działce nr 1873/6 o powierzchni 0,0219 ha 
oraz nr 1923/5 o powierzchni 0,1493 ha w obrębie Koźle. Dla nieruchomości prowadzona jest 
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księga wieczysta nr 35450. Proponuje się przedłużenie czasu trwania umowy najmu na okres 
3 lat na rzecz Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów "Mały Książę" w celu 
prowadzenia działalności statutowej i w związku z tym niezbędna jest uchwała Rady Powiatu.  
 
Do w/w projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu odczytała i poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXI/246/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 
zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego została jednogłośnie podjęta. W/w uchwała – w 
załączeniu.  
 
f)  
         Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu, ul. 
Sławięcicka 79 przedstawił Przewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Stefan 
Wałach. Przypomniał, iż Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zostało powołane przez 
Radę Powiatu uchwałą nr XXXVIII/312/2006 w dniu 28 marca 2006r. i zostało włączone do 
ZS Nr 3. Szkoła ta nigdy nie podjęła działalności. W związku z niewykonaniem naboru do tej 
szkoły nikt nie uczęszczał, nie ma więc kogo powiadomić o jej likwidacji. Dokumentacja 
szkoły pozostanie w ZS Nr 3. Podjęcie uchwały jest zasadne.  
 
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
  
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała i poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Sławięcicka 79. 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XXXI/247/2013 Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu, ul. 
Sławięcicka 79 została podjęta jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono do protokołu.  
 
g) 
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak uzasadniając konieczność podjęcia uchwały w 
sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego poinformowała, że Zarząd 
Powiatu po zapoznaniu się z uchwałą Sejmiku w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie sprzeciwu do propozycji Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej dotyczącej wykluczenia budowy obwodnic Nysy, Niemodlina i 
Kędzierzyna – Koźla z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015 uznał za 
stosowne podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę.  
 
Do w/w projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.  
 
         Wiceprzewodnicząca Danuta Wróbel odczytała i poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego.   
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W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 18 Radnych opowiedziało się za 
podjęciem uchwały, natomiast 1 Radny wstrzymał się od głosu.  
Uchwałę Nr XXXI/248/2013 Rady Powiatu w sprawie poparcia uchwały Sejmiku 
Województwa Opolskiego podjęto zwykłą większością głosów. Niniejsza uchwała stanowi 
załącznik do protokołu.  
 
h) 
Projekt uchwały – zdjęto z porządku obrad.  
 
Ad. 14  
Na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły 2 interpelacje: 
 
Pierwszą interpelację złożył Radny Henryk Chromik, który zwrócił się o pełną informację w 
sprawie budowy chodnika przy ul Mickiewicza w Bierawie wraz ze ścieżką rowerową oraz o 
zasypanie wyrwy na łuku drogowym wewnętrznym w sołectwie Bierawa ul. Nowe Osiedle w 
kierunku Grabówki.   
Kopię interpelacji załączono do protokołu.  
Na złożoną interpelację Radny otrzyma pisemną odpowiedź. 
 
Drugą interpelację złożył Radny Rajmund Frischko w sprawie ustalenia zasad 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu.  
Kopia interpelacji – w załączeniu.  
Na złożoną interpelację Radny uzyska pisemną odpowiedź.  
 
Ad. 15 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał nazwiska Radnych, którzy zadeklarowali swoje 
uczestnictwo w delegacji na uroczystość podpisania umowy partnerstwa pomiędzy miastami 
Kędzierzyn – Koźle i Ohringen w dniach 6-9 czerwca 2013r. Niniejsza informacja zostanie 
przekazana do Urzędu Miasta.  
 
Ad. 16  
         Przewodniczący Rady Powiatu informując, iż termin następnej sesji zaplanowano na  
26 lutego br. zakończył obrady XXXI sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
 
 
 
Protokołowała: 
Anna Kramarz 
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