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

z dnia 26 lutego 2013r. 
 
Ad. 1 
         Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jahn rozpoczął obrady XXXII Sesji Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego witając serdecznie: Starostę Powiatu Artura Widłaka, 
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 obrady: Posłankę RP 
Brygidę Kolendę – Łabuś i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu 
Krzysztofa Gaworskiego. 
Wyjaśnił, iż na dzisiejsze obrady zaproszono również Marszałka Województwa Józefa 
Sebestę, lecz Pan Marszałek pisemnie poinformował o braku możliwości przybycia ze 
względu na toczące się równolegle obrady Sejmiku Województwa Opolskiego.  
 
Ad. 2  
         Na sali posiedzeń znajdowało się 19 Radnych, spośród 20 którzy podpisali się na liście 
obecności, więc Pan Przewodniczący stwierdził, iż obrady są prawomocne. Jedna Radna była 
nieobecna. Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
         Radny Fryderyk Trautberg zgłosił wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad w 
punkcie 10 – Podjęcie uchwał o 2 projekty: 
 w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji konkursowej w konkursie 

na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kędzierzynie – Koźlu,  

 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu na członków Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu oraz 
powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Kędzierzynie – Koźlu.  

         Radny Józef Gisman zwrócił uwagę, iż komisja konkursowa została już powołana, co 
wynika z informacji medialnych i Rada Społeczna SP ZOZ wytypowała do niej swoich 
przedstawicieli. Radny podkreślił, iż projekty uchwał na sesję powinny być przygotowywane 
przez Starostę Powiatu, grupę Radnych lub Przewodniczącego Rady Powiatu, a nie przez 1 
Radnego. Poprosił radcę prawnego o komentarz w niniejszej sprawie. 
         Mecenas Mirosław Semeniuk zwrócił uwagę, iż proponowane do wprowadzenia do 
porządku obrad projekty uchwał są zdaniem radców prawnych Starostwa sprzeczne z 
prawem. W tej kwestii Rada Powiatu musi kierować się opiniami prawników Starostwa. 
Stosowna opinia została wraz z szerokim komentarzem wydana. Składanie wniosków o 
zmianę porządku obrad sesji celem wyłonienia kandydatów Rady do komisji konkursowej 
jest całkowicie bezprawne i nie może być głosowane.  
         Przewodniczący Rady Powiatu podkreślił, iż zgaszony został wniosek formalny, który 
należy poddać pod głosowanie.  
         Radny Józef Gisman stwierdził, iż wobec opinii radcy prawnego i w obecności Posła RP 
mającego pilnować praworządności wprowadzanie tych projektów pod obrady uważa za 
bezprawie. 
Zdanie Radnego poparli Radna Marta Szydłowska i Radny Jakub Gładysz.  
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         Przewodniczący Rady Powiatu prosząc o przypomnienie tytułu zaproponował 
przegłosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad pierwszego projektu uchwały. 
         Radny Fryderyk Trautberg odczytał tytuł projektu: "w sprawie wyboru przedstawicieli 
Rady Powiatu na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu". 
         Przewodniczący Rady Powiatu podkreślił, iż niniejszy wniosek jest zgłaszany w imieniu 
grupy Radnych Powiatu.  
         Część Radnych poprosiła o odczytanie niniejszego wniosku.  
         Pan Przewodniczący odczytał treść § 17 Statutu Powiatu mówiącego o tym, kto może 
wystąpić z inicjatywą podjęcia określonej uchwały Rady Powiatu. Zaznaczył, iż Klub 
Radnych PO występuje z inicjatywą wprowadzenia takich uchwał.  
         Radny Józef Gisman oraz mecenas Mirosław Semeniuk zwrócili się o podanie nazwisk 
Radnych, którzy podpisali się pod niniejszym wnioskiem.  
         Pan Przewodniczący stwierdził, iż wniosek nie musi być złożony na piśmie. 
Poinformował, iż w dniu dzisiejszym Klub Radnych Platformy Obywatelskiej został 
powiększony o 3 Radnych: Jerzego Pałysa, Marka Piątka i Fryderyka Trautberga.  
Następnie ponowił pytanie: "Kto z Pań i Panów Radnych jest za zmianą porządku obrad o 
w/w uchwałę".  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, spośród których 10 Radnych opowiedziało się za 
rozszerzeniem porządku obrad, 7 Radnych było przeciw temu, natomiast 1 Radny wstrzymał 
się od głosu.   
W wyniku nieuzyskania bezwzględnej większości głosów porządku obrad sesji nie 
poszerzono o projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu na członków 
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – 
Koźlu oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu. (Projekt uchwały – w załączeniu).  
 
         Kolejno Przewodniczący Piotr Jahn poddał pod głosowanie propozycję rozszerzenia 
porządku obrad o drugi projekt uchwały, prosząc o przypomnienie jego tytułu.  
         Radny Fryderyk Trautberg odczytał tytuł drugiego projektu uchwały: "w sprawie 
wskazania przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji konkursowej w konkursie na stanowisko 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu". 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 11 Radnych opowiedziało się za 
rozszerzeniem porządku obrad, natomiast 8 Radnych było przeciw temu.   
W wyniku głosowania Rada Powiatu rozszerzyła pkt 10 porządku obrad o ppkt g) podjęcie 
uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji konkursowej w 
konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Kędzierzynie – Koźlu. 
      
         Radna Marta Szydłowska zwróciła się o informację czy wprowadzona uchwała spełnia 
wymagane warunki prawne. Poprosiła o okazanie projektu uchwały.  
         Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż projekt uchwały został zaopiniowany 
przez radcę prawnego, którego podpis nie jest czytelny - Stefana Greflinga. 
        Radny Fryderyk Trautberg zgłosił uwagę, iż poprzednie głosowanie zostało źle 
policzone i dlatego wynik brzmiał: 10 (za). Radny poprosił o powtórzenie głosowania.  
         Mecenas Semeniuk podkreślił, iż nie można przeprowadzać reasumpcji głosowania.  
 
Ad. 3  
         Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z XXXI sesji Rady Powiatu z dnia 
22 stycznia 2013r., który był wyłożony do wglądu w Wydziale Ogólno – Organizacyjnym. 
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Do treści protokołu nie wniesiono uwag. 

W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
protokołu.  

Protokół z XXXI sesji Rady Powiatu przyjęto jednogłośnie. 

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  
22 stycznia 2013r. do 26 lutego 2013r. 
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.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż Starosta Powiatu przekazał do 
rozpatrzenia przez Radę Powiatu skargę Pani ----------------------- firma ----------- na 
działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. (Kopia skargi – w załączeniu). Wyjaśnił, 
że skarga dotyczy działania Dyrektora PZD w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na usuwanie martwej zwierzyny i sorbentu z dróg powiatowych znajdujących się 
na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w 2013r. 
         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skierowanie niniejszej skargi do Komisji 
Rewizyjnej.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 14 Radnych opowiedziało się za 
skierowaniem skargi do Komisji Rewizyjnej, natomiast 5 Radnych wstrzymało się od głosu.  
W wyniku głosowania w/w skargę skierowano do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.  
 
Następnie przekazano Przewodniczącym Klubów Radnych opinię prawną dotyczącą 
powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz zasad 
wyłonienia komisji konkursowej. (Kserokopia opinii – w załączeniu).  
 
Ad. 5 
         Starosta Powiatu Artur Widłak przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w okresie od 23 stycznia 2013r. do 15 lutego 
2013r.wraz z uzupełnieniem za okres 16-26 lutego br. oraz kalendarzem spotkań Starosty. 
Niniejsze sprawozdania stanowią załącznik do protokołu.  
 
Radni Powiatu otrzymali kserokopie odpowiedzi Ministra Zdrowia do Marszałka Sejmu Ewy 
Kopacz w sprawie dostosowania szpitalnych oddziałów ratunkowych do wymogów 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03 listopada 2011r. (Kserokopia pisma – w 
załączeniu). 
 
Następnie Pan Starosta odniósł się do wniosków Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa z 
posiedzenia z dnia 22.02.2013r. udzielając odpowiedzi na każdy ze zgłoszonych wniosków 
(Kserokopia pisemnej odpowiedzi wystosowanej do Komisji – w załączeniu).   
 
         Radna Danuta Wróbel zgłosiła pytanie dotyczące udzielonej SP ZOZ pożyczki, której 
ostatnia rata ma być spłacona pod koniec roku. Zapytała czy nie można wyegzekwować 
wcześniejszego zwrotu pożyczki. Kwota 200 000 zł. oddana przez SP ZOZ wcześniej 
mogłaby być wykorzystana na tegoroczne inwestycje.  
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         Pan Starosta wyjaśnił, iż termin spłaty pożyczki do końca roku jest okresem 
maksymalnym. Możliwe, że pożyczka zostanie spłacona w terminie wcześniejszym. 
         Radna Jadwiga Mroczko odnosząc się do złożonego sprawozdania z pracy Zarządu 
przypomniała, iż ustalając budżet na 2013r. i rozpatrując program rozbudowy SP ZOZ łącznie 
z lądowiskiem w oparciu o wniosek Komisji Budżetu ustalano, że jeśli powiat będzie 
dofinansowywał SP ZOZ, to nastąpi to w formie spłaty kredytów. Radna zapytała czy decyzja 
ta uległa zmianie i zamiast spłaty kredytów powiat będzie dotować jednostkę oraz czy SP 
ZOZ będzie miał na tyle dobrą kondycję do końca roku, że spłaci powiatowi udzielany 
kredyt.  
         Pełniący obowiązki Dyrektora SP ZOZ Andrzej Mazur podkreślił, iż zakład znajduje się 
w bardzo trudnej sytuacji finansowej, której nie jest w stanie obecnie określić, mimo pomocy 
biegłych rewidentów. Odnośnie kwestii związanych z pożyczką na ubezpieczenie SP ZOZ 
poinformował, iż 4 rata ubezpieczenia w kwocie 203 892 zł. zostanie zapłacona w 
odroczonym terminie. Pan Dyrektor zaznaczył, iż zakład nie posiada lądowiska, bo w 
odpowiednim czasie nie wystąpił o środki na ten cel do UE w ramach Krajowego Programu 
Operacyjnego cel 12.2, gdzie było 447 000 000 zł. do podziału na 65 lądowisk i 101 
oddziałów ratunkowych w kraju. Środki te zostały już rozdysponowane i SP ZOZ nie może o 
nie aplikować. Pan Dyrektor w Warszawie uzyskał informację, iż będą nowe pieniądze unijne 
w ramach Krajowego Programu Operacyjnego cel 14.20 do pozyskania od 01.01.2014r. 
Aktualnie nie są prowadzone prace związane z budową lądowiska, ponieważ powiat nie 
posiada jeszcze praw własności do działki, na której ma ono powstać. Jeśli Rada Powiatu i 
Prezydent Miasta pomogą to SP ZOZ w najbliższym czasie nabędzie prawo własności do 
działki i uruchomi inwestycję, na którą posiada już gotową dokumentację. SP ZOZ będzie 
czynić wszystko, aby nie utracić kontraktu. Działania w tej sprawie są przygotowywane 
dwutorowo: na wypadek awaryjny Rada Powiatu zarezerwowała 1 000 000 zł., który w razie 
potrzeby zostanie wykorzystany, jeśli nie uda się pozyskać środków unijnych. Na zaproszenie 
SP ZOZ kilka dni temu ekspert z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Warszawy dokonał 
wizji lokalnej i pomiarów działki pod lądowisko. Ustalono, iż w momencie faktycznego 
rozpoczęcia inwestycji ekspert przyjedzie i wskaże miejsce lądowiska zastępczego, z którego 
będzie można korzystać do czasu zakończenia inwestycji. Dyrektor Mazur omówił w skrócie 
stan finansowy SP ZOZ podkreślając, iż kwestia ta ściśle wiąże się z faktem występowania o 
środki do powiatu. Podkreślił, iż po powierzeniu mu obowiązków Dyrektora niezwłocznie 
przeprowadził wewnętrzny audyt finansowy zakładu, jednak nie pozwalał on na pełne 
rozeznanie stanu finansów. W związku z tym zlecono zewnętrzny audyt, który zakończył się 
w miniony piątek. Służby finansowe SP ZOZ na czele z główną księgową, która przebywa 
obecnie na dwudniowym szkoleniu nie znają jeszcze wyników audytu, jakie przedstawiono 
Pani Dyrektorowi. Biegły rewident przeprowadzający audyt przedstawił zalecenia, w których 
napisał "Biorąc pod uwagę fakt, iż stwierdzone w niniejszym raporcie nieprawidłowości 
obejmujące w głównej mierze kwestie rozliczenia inwestycji, kapitalizacji odsetek od kredytu, 
kompletności ujęcia rezerw, naliczania odsetek od zobowiązań przeterminowanych, ujęcia i 
rozliczania dotacji finansujących środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które to 
zniekształcają w sposób istotny wynik SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu, ostateczna ocena 
sytuacji finansowej będzie możliwa dopiero po dokonaniu stosownych korekt analizowanej 
informacji finansowej." Oznacza to, że SP ZOZ musi niezwłocznie usunąć poważne wady w 
księgach rachunkowych istniejące od 8 lat, do czego Pan Dyrektor się zobowiązał. Po 
usunięciu błędów rewident przystąpi do wiarygodnej oceny stanu finansowego zakładu.  
         Radna Jadwiga Mroczko przypomniała, iż Rada Powiatu w grudniu 2012r. podjęła 
uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SP 
ZOZ. Zapytała czy badanie bilansu będzie wykonane przez firmę zatwierdzoną przez Radę, 
czy też Dyrektor zaproponuje zmianę.  
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         Pełniący obowiązki dyrektora zakładu Andrzej Mazur poinformował, iż biegły rewident 
wykonujący zewnętrzny audyt stwierdził, iż od wielu lat bilans jest badany przez tego samego 
biegłego wybranego przez Wysoką Radę. Biegły ten nie zauważył wielu wad w księgach 
rachunkowych. Istnieje zalecenie mówiące, iż co 2 lata powinna następować zmiana firmy 
przeprowadzającej audyt zewnętrzny.  
         Radna Małgorzata Tudaj zwróciła uwagę, iż Rada Powiatu jedynie zaakceptowała 
wybór biegłego rewidenta proponowanego przez SP ZOZ.  
 
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka przedstawiła stan zobowiązań SP ZOZ Kędzierzyn 
– Koźle na dzień 31.01.2013r. (informacja w postaci tabeli – w załączeniu).  
Poinformowała, że SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle na koniec stycznia br. posiadał zobowiązania 
ogółem w wysokości 14 818 299,49 zł., i były one wyższe od zobowiązań ogółem na dzień 
31.12.2012r. o kwotę 1 422 451,80 zł. Na koniec stycznia zakład posiadał zobowiązania 
wymagalne w wysokości 7 191 331,50 zł. Były one wyższe od zobowiązań na dzień 
31.12.2012r. o kwotę 249 294,98 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu 
długoterminowego na koniec stycznia 2013r. wynosiły 7 268 041,00 zł. Były one niższe o 
spłatę raty, czyli 154 639,18 zł. Zakład posiadał na koniec stycznia zobowiązania 
długoterminowe z tytułu leasingu w wysokości 87 723,22 zł.  Były one niższe od zobowiązań 
z grudnia 2012r., o spłatę raty leasingu w wysokości 1 564,82 zł. Stan środków pieniężnych 
na rachunku bankowym na koniec stycznia na koncie SP ZOZ wynosił 3 804 450,81zł. i był 
wyższy od stanu na koniec grudnia o kwotę 1 311 275,02 zł.  
 
Pani Skarbnik przekazała również Radnym tabelaryczną informację z zakresu wydatków, 
zobowiązań i należności jednostek organizacyjnych powiatu wg stanu na dzień 31.12.2012r. 
oraz na dzień 31.01.2013r. (Informacja w formie tabel – w załączeniu).  
 
         Dyrektor Mazur przedstawił dane o zobowiązaniach SP ZOZ wynikające z audytu 
zewnętrznego. Niniejsze dane przedstawiają się następująco: zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług 9 800 000 zł., zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych  
1 325 000 zł., zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1 871 000 zł., pozostałe zobowiązania 
krótkoterminowe 470 000 zł., fundusze specjalne 78 000 zł. Łącznie zobowiązania stanowią 
kwotę 13 547 447,21 zł. Istniejące rozbieżności wskazują na konieczność szczegółowego 
zbadania finansów SP ZOZ.  
 
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym 
zakończyła się kontrola NIK z Opola. Starostwo oczekuje na zalecenia pokontrolne. Na 
prośbę Radnych przypomniała temat kontroli: planowanie i wykorzystanie przez jednostkę 
samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.  
W dniu 31 stycznia br. pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 
przeprowadził kontrolę funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego o funduszach 
europejskich. Starostwo oczekuje na zalecenia pokontrolne.  
Dnia 22 lutego br. pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę 
prawidłowości przygotowania kwalifikacji wojskowej w roku 2013.  
 
         Radna Jadwiga Mroczko odnośnie ujętej w sprawozdaniu z prac Zarządu informacji o 
zmianie systemu opłat za korzystanie ze środowiska zwróciła uwagę, iż wszystkie gminy oraz 
powiat uchwaliły już budżety na 2013r., a zmienione przepisy mówią, że opłaty za 
korzystanie ze środowiska zamiast II transz w danym roku będą przekazywane w I transzy, co 
spowoduje, że dochody z tego tytułu będą mniejsze. Z niniejszej informacji Radna wnioskuje, 
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iż były fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w powiecie będzie mniejszy o  
455 000 zł. Poprosiła o wyjaśnienie, czy oznacza to, że trzeba zdjąć zadania z budżetu z tego 
powodu.  
         Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż zmniejszenie środków oznacza, iż w rozdziale 90019 
zostaną zmniejszone dochody do kwoty 455 000 zł. Do niniejszej kwoty zostaną dostosowane 
wydatki. Środki te będą przeznaczone na II etap modernizacji dachu w ZS Nr 1 na kwotę 410 
000 zł. oraz na współpracę z WIOŚ w pozostałej kwocie 45 000 zł. (plus około 10 000 zł. na 
IV kwartał w celu zabezpieczenia środków na rok przyszły). Niniejsza sprawa była 
analizowana na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu i na następne posiedzenie Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa oraz na następną sesję zostanie przygotowane zmniejszenie w 
budżecie. W roku bieżącym do budżetu powiatu wpłyną jedynie środki z opłat za II półrocze 
2012r., natomiast za 2013r. środki zostaną przekazane w 2014r.  
 
         Radny Józef Gisman w kontekście doniesień medialnych o masowych zwolnieniach w 
SP ZOZ poprosił o informację na temat zwolnień pracowników.  
         Dyrektor Andrzej Mazur dementując doniesienia medialne poinformował, iż z SP ZOZ 
zostały zwolnione przez niego 2 osoby. Podstawy zwolnienia zostały im podane w 
dokumentach pisemnych. Osoby te nie upubliczniły powodów zwolnienia, a Pan Dyrektor z 
uwagi na ochronę danych drażliwych nie może tego zrobić. Poza tymi dwiema osobami Pan 
Dyrektor nie dokonywał żadnych zwolnień. Kilka osób złożyło wypowiedzenia z pełnienia 
funkcji kierowniczych, ale nie są to zwolnienia z pracy. Osoby te mają 1,5 miesiąca czasu na 
zmianę swoich decyzji.  
         Radna Beata Łobodzińska zwróciła się do radcy prawnego z pytaniem, co ile lat należy 
zmieniać biegłego rewidenta.  
         Mecenas Mirosław Semeniuk stwierdził, iż musiałby sprawdzić przepisy księgowe, czy 
istnieje w nich zapis na ten temat. Są to jedynie zalecenia, aby biegli "nie przyzwyczajali się" 
do zleceniodawców, gdyż może to rodzić relacje powodujące przeszkody w obiektywnej 
ocenie. Pan Mecenas nie zna przepisu o czasowej konieczności zmiany biegłych rewidentów.  
 
Ad. 6  
         Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Duszel złożył 
informację o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. Poinformował, iż Komisja spotkała 
się w dniu 21.02.2013r. Głównym tematem posiedzenia było spotkanie z p.o. Dyrektora SP 
ZOZ Andrzejem Mazurem i jego zastępcą Jackiem Mazurem w sprawie bieżącego stanu SP 
ZOZ oraz zamiarów na przyszłość. Niniejsze sprawy były już kilkakrotnie poruszane w 
trakcie dzisiejszych obrad. Na posiedzeniu Komisji dyskutowano również o planach 
przeniesienia oddziału neurologii z budynku przy ul. Judyma do budynku przy ul. Roosevelta 
oraz o sytuacji oddziału dziecięcego. Następnie Przewodniczący Komisji odczytał wnioski 
podjęte przez Komisję na niniejszym posiedzeniu. (Wnioski z posiedzenia Komisji – w 
załączeniu do niniejszego protokołu.)  
         Radna Dorota Tomala odnosząc się do wniosku Komisji w sprawie przeznaczenia 
kwoty 1 000 zł. na XX podsumowanie Opolskiego Plebiscytu Niepełnosprawnych – 2012 – 
Sprawni Inaczej – Zdzieszowice poinformowała, iż na wczorajszym posiedzeniu Komisji 
Edukacji i Promocji Powiatu w związku z faktem, iż nabór wniosków o współfinansowanie 
imprez zakończył się w ubiegłym roku zaproponowano, aby zwiększyć środki na imprezę 
organizowaną przez stowarzyszenie HDK i połączyć tę imprezę z XX podsumowaniem 
Opolskiego Plebiscytu Niepełnosprawnych – 2012 – Sprawni Inaczej.  
 
         Przewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Stefan Wałach poinformował, iż 
posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 25.02.2013r. Na posiedzeniu zapoznano się z 
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kierunkami kształcenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014. W związku z otrzymaniem 
przez dyrektorów szkół pisma Skarbnika Powiatu o konieczności zwiększenia do 32 liczby 
uczniów w klasach I Komisja podtrzymała stanowisko, iż minimalna liczba uczniów powinna 
wynosić 28. Ponadto Komisja zapoznała się z wielkością środków subwencji przyznanej 
poszczególnym jednostkom oświatowym. Dokonano podziału środków na kalendarz imprez 
w 2013r. oraz na dotacje na ochronę zabytków. Rozpatrzono pismo Fundacji Wiedzieć 
Więcej odnośnie publikowania protokołów z posiedzeń Komisji na BIP Starostwa.  
Kolejno Pan Przewodniczący zapoznał zebranych z podjętymi przez Komisję wnioskami 
(Wnioski – w załączeniu do niniejszego protokołu). 
 
         Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Małgorzata Tudaj 
poinformowała, iż Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 22.02.2012r. Starosta Powiatu 
udzielił w trakcie dzisiejszych obrad odpowiedzi na kilka podejmowanych przez Komisję 
zagadnień i wniosków. Na posiedzenie zaproszono Radnych Komisji Urbanistyki, 
Architektury i Środowiska Naturalnego Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle oraz Wiceprezydent 
Miasta Ewę Stawską - Bąk. Komisja przybyła informując, iż nie posiada materiałów do 
omawiania proponowanych tematów. Pan Starosta w dniu dzisiejszym informował, iż Miasto 
dysponuje stosownymi materiałami, więc nie wiadomo, dlaczego na posiedzeniu Komisji 
miała miejsce taka sytuacja. Komisja opracowała plan pracy na 2013r., i ustosunkowała się do 
pisma Pana Kamila Nowaka w sprawie publikacji protokołów z posiedzeń Komisji na BIP 
Starostwa. Następnie Pani Przewodnicząca odczytała podjęte przez Komisję wnioski i 
wydane opinie w sprawie projektów uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję. (Wnioski z 
posiedzenia – w załączeniu do niniejszego protokołu).  
 
         Przewodnicząca Komisji Budżetu Jadwiga poinformowała, iż Komisja spotkała się w 
dniu 20.02.2013r. W trakcie posiedzenia zajmowano się planem pracy Komisji na 2013r. 
Głównym tematem posiedzenia była realizacja budżetu za 2012r. przez Powiatowy Zarząd 
Dróg. Temat przedstawił Komisji Dyrektor PZD Arkadiusz Kryś. Z omówionych materiałów 
wynika, iż jednostka w 2012r. nie wykorzystała środków z wydatków bieżących w kwocie 
557 000 zł. i wydatków inwestycyjnych w kwocie 88 000 zł. Większość niniejszych środków 
w wydatkach bieżących była zabezpieczona na zimowe utrzymanie dróg. Komisja zwróciła 
uwagę, iż w roku 2012 po raz pierwszy nie było potrzeby przenoszenia na 2013r. wydatków 
niewygasających, gdyż wszystkie planowane zadania w PZD zostały zrealizowane. Komisja 
analizowała także temat opłat za zajęcie pasa drogowego na przestrzeni lat 2011 – 2013.  W 
kolejnej części Komisja opiniowała proponowane do budżetu zmiany i rozpatrywała pismo 
fundacji Wiedzieć Więcej w sprawie publikowania protokołów z posiedzeń na BIP Starostwa. 
Zwrócono uwagę o potrzebie zwiększenia przejrzystości publikowanych w BIP uchwał Rady 
Powiatu.  Pani Przewodnicząca przedstawiła podjęte przez Komisję wnioski (Wnioski – w 
załączeniu).  
 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko poinformował, iż Komisja w 
okresie międzysesyjnym spotkała się dwukrotnie: 28.01.2013r. i 18.02.2013r. Na pierwszym 
posiedzeniu Komisja analizowała wydatkowanie środków na promocję powiatu. W trakcie 
analizy materiałów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Zgłoszono jednak uwagi 
odnośnie rozliczania środków finansowych. Otrzymano zapewnienie, iż w roku bieżącym 
niniejsze uwagi zostały wdrożone w życie. Pan Przewodniczący odczytał podjęty przez 
Komisję wniosek. (Wyciąg z protokołu z 28.01.2013r. – w załączeniu). Na kolejnym 
posiedzeniu w dniu 18 lutego Komisja kontrolowała działalność organizacyjną Domu 
Pomocy Społecznej w Sławięcicach. Komisja nie zakończyła niniejszego tematu. Poproszono 
o dostarczenie wszystkim członkom Komisji kopii regulaminu premiowania, wynagradzania, 
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pracy oraz kontroli zarządczej obowiązujących w jednostce. Ciąg dalszy kontroli nastąpi na 
najbliższym posiedzeniu Komisji. (Wnioski z posiedzenia Komisji – w załączeniu).  
 
         Radna Dorota Tomala nawiązując do sprawozdania Przewodniczącego Komisji Zdrowia 
i Opieki Społecznej poprosiła p.o. Dyrektora SP ZOZ o wyjaśnienie powodów przeniesienia 
neurologii do budynku szpitala w Koźlu.  
         Dyrektor Andrzej Mazur poinformował, iż przeniesienie neurologii z ul. Judyma do 
budynku przy ul. Roosevelta wraz z utworzeniem pododdziału udarowego było elementem 
założeń do koncepcji funkcjonowania jednostki opracowanej przez poprzednią Dyrekcję SP 
ZOZ. Dyrektor Mazur w celu dokładnego zbadania tej sprawy spotkał się z Marszałkiem 
Województwa oraz Dyrektorem Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Ustalono, iż nie ma już potrzeby tworzenia pododdziału udarowego, gdyż od 01.01.2013r. 
zmieniło się rozporządzenie Prezesa NFZ dotyczące rozliczeń kosztownych procedur A48 i 
A51, które dotąd można było rozliczać tylko w pododdziale udarowym. Według analiz 
finansowych niniejszych procedur SP ZOZ może stracić 705 000 zł. podejmując inicjatywę 
przeniesienia oddziału. Zgodnie z wytycznymi NFZ w takiej sytuacji SP ZOZ powinien 
wypowiedzieć obecny kontrakt i przystąpić do konkursu, który będzie ogłoszony przez NFZ. 
W wyniku konkursu SP ZOZ może uzyskać wartość kontraktu na 1 204 372 zł., podczas gdy 
obecnie jest to 1 909 908 zł. Jest to bardzo skomplikowana sytuacja. Wicemarszałek Roman 
Kolek zobowiązał się umieścić potrzeby oddziału neurologii rozliczającego w/w procedury w 
strategii sektorowej zdrowia mimo negatywnej opinii krajowego oraz wojewódzkiego 
konsultanta. NFZ na prośbę SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle uruchomił osobną procedurę 
uzyskiwania opinii konsultanta wojewódzkiego. Dotychczasowe opinie NFZ uznał za niebyłe 
i sam zobowiązał się wystąpić o ponowne opinie konsultanta, które być może będą 
pozytywne. O poszczególnych etapach niniejszej sprawy Pan Dyrektor będzie informował 
Radę na bieżąco. Następnie odniósł się do informacji medialnych dotyczących oddziału 
pediatrycznego w Kędzierzynie – Koźlu. Przyznał, iż warunki socjalne i lokalowe na tym 
oddziale są niedobre dla małych pacjentów i ich rodziców. Wspólnie ze Starostą Powiatu oraz 
przedstawicielami lokalnych mediów i przedstawicieli Izby Lekarskiej oraz Izby 
Pielęgniarskiej wizytowali oddział pediatrii. Wizytujący stwierdzili, że oddział jest czysty, 
pacjenci zadbani, posiłki dla nich są przygotowywane należycie, opieka pielęgniarska i 
lekarska znajduje się na bardzo wysokim poziomie, a efekty leczenia są bardzo dobre, ale 
warunki lokalowe są bardzo złe. Pan Dyrektor wspólnie ze Starostą Powiatu zobowiązali się 
do podjęcia działań poprawiających sytuację. Dyrektor Tomasz Janyk oszacował przy 
pomocy ekspertów potrzeby wynikające z rozporządzenia w sprawie dostosowania obiektów 
służby zdrowia w porównaniu do stanu faktycznego na byłym oddziale ortopedii i stwierdził, 
iż możliwości są bardzo korzystne i można byłoby przystąpić do adaptacji tych pomieszczeń i 
przeniesienia oddziału dziecięcego na miejsce ortopedii. W związku z zaistniałymi 
przeszkodami w przeniesieniu oddziału neurologii postanowiono przesunąć tę sprawę na 
późniejszy czas, kiedy będzie ogłoszony konkurs. Ostatecznie po nadbudowaniu piętra nad 
oddziałem ortopedycznym w nowe miejsce będzie można przenieść oddział neurologiczny z 
procedurami A48 i A51. Za przeniesieniem neurologii z Kędzierzyna do Koźla przemawia to, 
iż nie będzie konieczności przewożenia pacjentów na badania tomografem komputerowym. 
Rozważano już wydzierżawienie przenośnego tomografu komputerowego, ale z uwagi na 
bardzo wysokie koszty zrezygnowano z tej możliwości, podobnie jak z leasingu.  
         Radna Małgorzata Tudaj poprosiła o informacje na temat zaawansowania inwestycji 
budowy parkingu wokół szpitala.  
         Dyrektor Andrzej Mazur powiedział, iż z informacji otrzymanych od Dyrektora 
Tomasza Janyka zajmującego się tą sprawą wynika, iż inwestycja ta będzie realizowana 
zgodnie z podjętą przez Radę Powiatu uchwałą. Dyrektor Janyk po powrocie ze szkolenia 
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przygotuje informację w tej sprawie na piśmie i przekaże ją Przewodniczącemu Rady 
Powiatu.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o stan zaawansowania prac nad Statutem 
Powiatu.  
         Przewodnicząca Komisji ds. Statutu Dorota Tomala poinformowała, iż komisja 
opracowała projekt nowego statutu, który przekazano do analizy radcom prawnym Starostwa. 
Praca komisji została zakończona.  
         Pan Starosta poinformował, iż sprawa statutu jest skomplikowana, ponieważ 
przygotowane propozycje zmian w wielu przypadkach są niezgodne z prawem. Radcy prawni 
analizują te propozycje. Zarząd Powiatu w uzgodnieniu z radcami przedstawi pewne 
propozycje, które będą odpowiadać aktualnemu stanowi prawnemu i które nie będą łamać 
porządku prawnego.  
         Przewodniczący Piotr Jahn poprosił, aby na następną sesję przygotowano dokładną 
informację o tym, kiedy prace nad statutem się zakończą i kiedy tym tematem będą mogły 
zająć się poszczególne komisje problemowe.  
         Radna Dorota Tomala podkreśliła, iż komisja statutowa swoją pracę zakończyła. 
Obecnie przygotowany projekt jest analizowany przez Zarząd i radców prawnych. Radna 
zobowiązała się do monitowania tempa pracy nad projektem.  
 
Ad. 7  
         Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Gaworski za pomocą prezentacji 
multimedialnej omówił wyniki pomiarów stężeń benzenu prowadzonych metodą pasywną na 
terenie Kędzierzyna – Koźla. Przedstawił ogólną i szczegółową lokalizację 13 stanowisk 
pomiarowych na terenie miasta, średnie wyniki pomiarów stężeń benzenu uzyskane na 
stanowiskach pomiarowych w okresie 22.06.2012-02.10.2012r. oraz średnie miesięczne 
stężenia benzenu w wybranych województwach w 2012r. Według wykonanych pomiarów 
największe średnie i maksymalne stężenia benzenu odnotowano w 7 punkcie pomiarowym 
zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulic 2 z A przy pochodni i miejscu rozładunku cystern 
kolejowych z benzolem oraz w punkcie 8 umiejscowionym przy skrzyżowaniu ulic 2 z B. 
Obydwa punkty znajdują się na terenie Blachowni Holding.  
Wydruk prezentacji oraz wyniki pomiarów stanowią załączniki do protokołu.  
Pan Inspektor zwrócił uwagę, iż Marszałek Województwa obowiązany jest do opracowania 
programu naprawczego w zakresie ochrony powietrza. Program ten powstaje w porozumieniu 
i po zasięgnięciu opinii odpowiedniego Starosty Powiatu oraz Prezydenta, Burmistrza lub 
Wójta. Ubiegłoroczna zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązuje 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do kontroli wdrażania programu 
naprawczego od 2014r. Konsekwencją nieosiągnięcia stosownych norm UE, czyli 5 μg/1m3 

Polska będzie musiała płacić ogromne kary. Kara za niedotrzymywanie standardów UE po 
2015r. będzie wynosiła od 100 000 Euro do 1 000 000 Euro dziennie. Pan Inspektor 
zauważył, iż oprócz Blachowni Holding w bezpośrednim sąsiedztwie Kędzierzyna – Koźla 
funkcjonują Zakłady Koksownicze (w Zdzieszowicach), które również wpływają na jakość 
powietrza. W trakcie wystąpienia Pan Gaworski podkreślił, iż dysponując przeprowadzanymi 
dotąd badaniami oraz badaniami ze stacji mobilnej wykonanymi przez Krajowe Laboratorium 
Referencyjne właściwy zespół będzie w stanie przygotować rzeczywisty i możliwy do 
wprowadzenia program naprawczy. Ograniczenie stężeń na badanym obszarze o 20 % 
spowoduje uzyskanie norm na terenie Kędzierzyna – Koźla. Przedstawione wyniki dementują 
opinie dotyczące tak dużego zanieczyszczania powietrza przez kotłownie domowe. W 
przypadku Kędzierzyna – Koźla istnieje kilka zakładów posiadających instalacje mające 
znaczący wpływ na stan powietrza np. Petrochemia Blachownia, Elektrownia Blachownia, 
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firma Warter i Zakłady Azotowe. Zakłady te funkcjonują w oparciu o decyzje wydane przez 
Urząd Marszałkowski lub Starostwo Powiatowe i są kontrolowane przez WIOŚ. Pan 
Inspektor zaznaczył, iż współpraca tych wszystkich organów w zakresie opracowania 
aktualizacji programu ochrony powietrza przyczyni się do uzyskania wymiernych efektów.  
         
         Radna Dorota Tomala odnosząc się do informacji dotyczących decyzji wydawanych 
przedsiębiorstwom poprosiła o wyjaśnienie czy decyzje te są wydawane na czas określony, 
czy też nieokreślony.  
         Pan Inspektor Gaworski poinformował, iż decyzje wydawane są na różne okresy czasu 
tj. np. na 3 lata lub 10 lat, lecz zawsze z inicjatywy strony lub organu można rozpocząć 
procedurę zmiany. Zakłady, które rozbudowują się występują do właściwego organu o 
zmianę decyzji. Część zakładów jest zobowiązana przez Marszałka Województwa do 
dokonania przeglądu ekologicznego związanego z wykonaniem poszerzonych badań.  
         Radna Dorota Tomala zapytała czy WIOŚ interweniuje w sytuacji, kiedy strony same 
nie wymuszają takich zmian i czy prowadzi ścisłą kontrolę nad decyzjami i zmianami 
wprowadzanymi w czasie ich obowiązywania.  
         Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podkreślił, iż WIOŚ nie jest stroną tych 
decyzji, nie wydaje ich i nie ma na nie wpływu. WIOŚ jedynie kontroluje czy zakład spełnia 
nałożone decyzją Marszałka lub Starosty obowiązki.  
         Radna Danuta Wróbel przypominając styczniowe komunikaty medialne dotyczące 
zalecenia, aby nie wychodzić z domu z uwagi na zanieczyszczenie powietrza stanowiące 
zagrożenie dla osób starszych, posiadających problemy z krążeniem i dzieci poprosiła o 
wyjaśnienie czy niniejsza informacja dotarła do organów wydających decyzje.  
         Pan Inspektor zaproponował zapoznawanie się z informacjami publikowanymi na 
bieżąco na stronie internetowej WIOŚ. Wyjaśnił, iż prowadzony monitoring dotyczy 7 
głównych wskaźników, w tym pyłu PM 10, w skład którego wchodzą metale ciężkie. Jeśli 
średniodobowe stężenie PM10 (do 10 μg/1m3) przekroczy normę średnioroczną, czyli 40 
μg/1m3 to również trzeba podjąć działania związane z programem ochrony powietrza. W 
Kędzierzynie – Koźlu te przekroczenia występują podobnie jak na 80 % powierzchni kraju. 
Strefa ta otrzymuje oznaczenie C jeśli następuje przekroczenie normy średniorocznej lub jeśli 
w ciągu roku więcej niż 35 razy ma miejsce przekroczenie średniej dobowej 50 μg/1m3. W 
przypadku Kędzierzyna – Koźla i Olesna dzieje się tak, że średnia roczna norma jest 
dotrzymana, natomiast częstość przekroczeń dobowych jest wyższa niż 35 co skutkuje oceną 
"C". Zgodnie z prawem, jeśli średniodobowe stężenie pyłu PM10 przekroczy 200 μg/1m3 to 
należy poinformować społeczeństwo o możliwości przekroczenia poziomu alarmowego 
wynoszącego 300 μg na dobę. Po przekroczeniu poziomu 200 μg/1m3 obowiązkiem WIOŚ 
jest natychmiastowe powiadomienie Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego i 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Zarządu Województwa. W momencie 
wystąpienia w/w przekroczenia na terenie Województwa (a miało ono miejsce na terenie 
Zdzieszowic) ta informacja w dniu 15 stycznia br. została przekazana właściwym organom, 
które za pomocą mediów powiadomiły mieszkańców.  
 
         Następnie głos zabrała Posłanka RP Brygida Kolenda – Łabuś. Przypomniała, iż 
podczas tworzenia programu ochrony powietrza dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
protestowała przeciw jego zapisom i w czasie konsultacji oceniła, iż program ten nie 
gwarantuje poprawy jakości powietrza w Kędzierzynie – Koźlu. Program został przez gminę 
Kędzierzyn – Koźle zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał, że 
zawiera on wady prawne i opiera nadzieje beneficjentów na braku podstaw prawnych. 
Obecnie samorządy mogą mieć wpływ na działania, które zostaną ujęte w aktualizacji 
programu ochrony powietrza lub w nowym programie. Odnosząc się do przedstawionych 
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przez Inspektora Gaworskiego informacji Pani Poseł sprostowała, iż opinia odnośnie 
programu ochrony powietrza znajduje się w kompetencji samorządu powiatowego, a nie 
samorządów gminnych, które mogą jedynie uczestniczyć w konsultacjach. Gmina do 
obowiązującego aktualnie programu składała bardzo dużo wniosków, które uwzględniono lub 
nie uwzględniono. Aktualizację lub nowy program będzie opiniował powiat. O aktualnym 
programie zaopiniowanym pozytywnie przez powiat mówiono, że jest on słaby, ponieważ w 
przetargu na jego zlecenie wybrano najtańszą ofertę przedstawioną przez firmę z Gdańska.  
Pani Poseł oceniła swoją współpracę z WIOŚ pozytywnie za wyjątkiem braku porozumienia 
odnośnie zmiany lokalizacji stacji automatycznej. Zwróciła uwagę, iż rozmowy o 
przekroczeniach stężeń benzenu trwają od 2005r. Przypomniała, że we wrześniu 2012r. w 
Kędzierzynie – Koźlu odbyła się konferencja z udziałem wybitnych ekspertów z dziedziny 
ochrony środowiska oraz medycyny pracy i onkologii. Jeden z wniosków, który wypływał z 
niniejszej konferencji na podstawie analizy badań i pracy WIOŚ mówił o tym, iż stacja 
wskazywałaby bardziej wiarygodne dane gdyby nie była umiejscowiona pomiędzy wysokimi 
budynkami. Stacja powinna znajdować się na terenie osiedla Piastów w miejscu, gdzie nie ma 
tak wysokich budowli. Przeniesienie stacji wiąże się z kosztami, jednak zdaniem Posłanki jest 
ono zasadne. Odnosząc się do informacji Pana Inspektora o średniorocznym stężeniu 8,9 
μg/1m3 zwróciła uwagę, iż zgodnie z informacją jaką otrzymała pisemnie z WIOŚ wynika, iż 
w 2011r. średnia roczna wynosiła 12,4 μg/1m3. Te dane sugerują, iż sytuacja ulega poprawie 
choć nie koreluje to z danymi. Pomiędzy 2010 i 2011r. pomiary stężenia benzenu w 
Zdzieszowicach wzrosły o 90 %. Na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego jedynie 
miasto Kędzierzyn – Koźle nie dotrzymuje dopuszczalnych norm średniorocznych. 
Mieszkańcy chcieliby wiedzieć, jaki wpływ ma umiejscowienie zdzieszowickich zakładów na 
jakość powietrza w Kędzierzynie – Koźlu. Zauważalne dla WIOŚ i Urzędu 
Marszałkowskiego są wzrastające stężenia benzenu w Zdzieszowicach i okolicy. Program 
ochrony powietrza powinien wskazywać, który z rodzajów emisji i który z emitorów wywiera 
decydujący wpływ na jakość powietrza. Aktualnie obowiązujący program nie zawiera takich 
ustaleń. Należy wyegzekwować, aby nowy program je zawierał. Wiadomo, że nakłady na 
realizację programu są kosztowne, ale w zestawieniu z potencjalnymi wysokościami kar, 
które trzeba będzie z pieniędzy podatników uiścić za przekroczenie dopuszczalnych stężeń 
benzenu wdrożenie programu da oczywiste korzyści. Pani Poseł stwierdziła, iż należy 
określić bilans pomiędzy dążeniem do idealnych warunków mieszkania i naciskiem na sektor 
gospodarczy tak, aby warunki prowadzenia działalności gospodarczej sprzyjały zamieszkaniu 
ludzi w sąsiedztwie kilku kilometrów. Zaprzeczyła stawianym jej wcześniej zarzutom o 
dążenie do likwidacji miejsc pracy. Podkreśliła, iż mieszkańcy mają prawo wiedzieć, co 
trzeba zrobić i jakie koszty ponieść żeby osiągnąć określony standard cywilizacyjny 
obowiązujący w Europie.  
Posłanka wyraziła ubolewanie z powodu nieobecności na dzisiejszych obradach 
przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, mającego pewne 
obowiązki, z których realizacji mógłby zdać relację. Po jesiennej konferencji Pani Poseł 
wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego zgłaszając pewne wnioski. Po tym czasie działania 
zaczęły powoli posuwać się do przodu. Na terenie Blachowni funkcjonuje firma, która w 
2010r. uzyskała pozwolenie zintegrowane, w którym postawiono pewne warunki do 
spełnienia w ciągu 2 lat. Okres ten upłynął w ubiegłym roku, a dotąd firma tych warunków 
nie spełniła. W lutym br. po naciskach mieszkańców Urząd Marszałkowski wszczął 
postępowanie zmierzające do wygaszenia tego pozwolenia. Przypominając pytanie Radnej 
Doroty Tomali Posłanka podkreśliła, iż może wystąpić sytuacja, w której pozwolenie 
obowiązuje, ale w związku ze stwierdzeniem pewnych nieprawidłowości może ono być 
cofnięte. Pani Poseł namawia organy sprawujące nadzór ekologiczny do brania pod uwagę 
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skutków wydawanych decyzji dla mieszańców miasta, gdyż monitoring WIOŚ jedynie 
porównuje stan faktyczny z postanowieniami decyzji.  
Wszystkich zainteresowanych odesłała do lektury swojej strony internetowej, na której 
zostały zamieszczone materiały związane z wnioskami z konferencji oraz analizą wykonaną 
przez ICSO. (Wydruk ze strony internetowej Posłanki – w załączeniu).  
Pani Poseł otrzymała informację, iż w ubiegłym roku Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
przeprowadził przetarg na zakup detektorów do szybkiej oceny ryzyka w przypadku 
wystąpienia poważnych awarii i do organizacji systemu monitoringu dynamicznego 
przeciwdziałania poważnym awariom oraz organizacji systemu sieci teleinformatycznej dla 5 
zakładów chemicznych o potencjalnie największym zagrożeniu dla otaczających je terenów 
skutkami uwolnień substancji chemicznych. Zapytała, dlaczego nie wzięto pod uwagę w tym 
zakupie Kędzierzyna – Koźla, lecz nie uzyskała odpowiedzi. Główny Inspektor 
poinformował, iż w roku bieżącym w ramach niniejszego działania będzie realizowane 
zadanie "projekt i wykonanie systemu monitoringu w wybranych zakładach przemysłowych 
podłączonych do wojewódzkich stanowisk koordynacji ratownictwa". Projekt ten obejmie 
ZAK S.A. oraz PCC Synteza S.A. Monitoring będzie wykonywany nieodpłatnie.  
Posłanka zwróciła się do Starosty Powiatu z apelem, aby nie zapomnieć o trwającym do 
końca lutego tegorocznym naborze wniosków na wzbogacenie posiadanego sprzętu o 
urządzenia pomagające zidentyfikować zagrożenia chemiczne. Istnieje możliwość pozyskania 
do 100 % środków na ten cel.  
Kończąc swoje wystąpienie Pani Poseł zaapelowała, aby opiniując nowy program ochrony 
powietrza wykazać się dużą asertywnością.  
 
         Radna Olga Pokorska – Młodzińska zgłosiła wniosek o wystąpienie z apelem do 
Marszałka Województwa Opolskiego o podjęcie jak najszybszych działań w kierunku 
opracowania programu naprawczego ochrony powietrza.  
         Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poinformował, iż inspekcja prowadzi 
działania doradcze w ratownictwie związane z wypełnianiem dyrektyw dotyczących 
poważnych awarii oraz szczególnie toksycznych substancji (chloru i cyjanków). W tym 
kontekście WIOŚ nie pominął Kędzierzyna – Koźla. Wspomniane przez Panią Poseł 5 
zakładów otrzymało urządzenia ze względu na szczególne substancje trujące. Benzen jest 
trucizną mniej agresywną. W br. nastąpią zmiany i WIOŚ także podobny sprzęt otrzyma.  
Pan Inspektor podkreślił, iż WIOŚ nie może odnosić się do wywodów naukowych. Obecny 
stan jest zgodny z prawem UE oraz prawem Polski. Istotnym faktem jest to, że przekroczenie 
dopuszczalnego stężenia niezależnie od jego wysokości wymaga przeprowadzenia takich 
samych działań. Przedstawione na prezentacji multimedialnej informacje dotyczące punktów 
pomiarowych wskazują, iż na terenie Kędzierzyna – Koźla występują różnice. Poprawa 
jakości i uzyskanie norm minimum 5 μg/1m3 jest celem dla wszystkich, dlatego należy 
opracować i wdrożyć program ochrony powietrza. Dziś na terenie Kędzierzyna – Koźla 
emituje się rocznie 8 ton benzenu do powietrza, podczas gdy w latach 1989–90 było to 96 ton, 
jak wykazywano oficjalnie w statystykach. Wówczas świadczyło to o potędze przemysłowej. 
Aktualnie trzeba ograniczyć emisję benzenu bez szkody dla zakładów przemysłowych i 
istniejących w nich miejsc pracy.  
         Radna Marta Szydłowska stwierdziła, iż od wielu lat trwają dyskusje w trakcie których 
mówiono o ustalaniu trucicieli oraz o potrzebie wdrażania programów ochrony. Obecnie 
nadal czynione są próby zlokalizowania źródła emisji benzenu, a konkretnych ustaleń brakuje. 
Z dzisiejszej informacji WIOŚ wynika, że nawet po ustaleniu truciciela trzeba będzie podjąć 
mediacje. Nadal nie ustalono dokładnie jak niniejsze sprawy mają być załatwiane. Zdaniem 
Radnej wszelkie dyskusje na niniejszy temat są poszerzane o wątki poboczne bez 
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wypracowania konkretów. Trzeba pamiętać, że za 2 lata będą nakładane drastyczne kary 
pieniężne za niespełnienie wymaganych prawem norm.  
         Posłanka Brygida Kolenda – Łabuś zgodziła się z uwagą, iż niezależnie od wysokości 
przekroczeń dopuszczalnych stężeń działania naprawcze będą takie same. Stwierdziła jednak, 
że efekt dla mieszkańców w przypadku większej lub mniejszej wysokości przekroczeń nie 
będzie taki sam. Zwróciła uwagę, iż dziesięciokrotne zmniejszenie ilości ton benzenu w 
powietrzu (w porównaniu do lat 80-90) jest pozytywną informacją, ale należy pamiętać, iż 
tamte ilości zanieczyszczeń zostały przez starsze pokolenia mieszańców wchłonięte do 
organizmów. W odpowiedzi na uwagi Radnej Marty Szydłowskiej zaznaczyła, iż program 
ochrony powietrza wiąże się nie tylko z diagnozą. Musi on zawierać bardzo konkretne 
działania w kierunku osiągnięcia stanu wymaganego z wyznaczeniem organów za nie 
odpowiedzialnych oraz terminów realizacji. Jego niezwłoczne opracowanie jest bardzo 
potrzebne. Pani Poseł podkreśliła, iż podsumowaniem dzisiejszej dyskusji jest wniosek 
zgłoszony przez Radną Olgę Pokorską – Młodzińską.  
         Radny Józef Gisman zwrócił uwagę, iż dziesięciokrotne zmniejszenie stężeń benzenu w 
powietrzu jest spowodowane faktem, iż część zakładów emitujących go w trakcie minionych 
lat przestało istnieć. Rolą parlamentu jest określenie możliwości dofinansowywania firm 
borykających się z tym problemem. Wsparcie takich zakładów jest potrzebne. Można byłoby 
ustalić dofinansowanie dla firm wytwarzających benzen w procesie technologicznym, 
podobnie jak funkcjonuje dofinansowanie do usuwania azbestu. Dyskusja na dolnych 
szczeblach samorządowych niewiele przynosi, problem ten powinien być rozwiązany na 
poziomie krajowym.   
         Pan Andrzej Mazur reprezentujący Komisję Zdrowia działającą w Sejmiku 
Województwa Opolskiego poinformował, iż Sejmik również analizował problem 
zanieczyszczenia powietrza benzenem. Urząd Marszałkowski posiada stosowne programy 
ochrony powietrza (szczególnie na terenie Kędzierzyna – Koźla i Zdzieszowic), które są 
opublikowane na stronie internetowej urzędu. Programy od 14 lat funkcjonują, ale są w 
"dziwny" sposób nieskuteczne. Sytuacja ta wynika z nieskuteczności prawa.  
 
         Radna Olga Pokorska - Młodzińska ponowiła wniosek o wystąpienie do Pana Marszałka 
z apelem o przyspieszenie działań naprawczych w ramach programu ochrony powietrza dla 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za jego 
przyjęciem. 
W wyniku głosowania wniosek został jednogłośnie przyjęty.  
 
         Posłanka Brygida Kolenda – Łabuś przekazała Radnym otrzymany wczoraj list 
mieszkańców miejscowości Bierawa w sprawie budowy chodnika przy ul. Mickiewicza. 
Podkreśliła, iż mieszkańcy oraz organizacje związkowe działające na terenie w/w 
miejscowości poprosiły o wsparcie zabiegów o wykonanie przedmiotowej inwestycji. Pani 
Poseł zaapelowała o rozsądne podejście do niniejszego tematu. (Kserokopia pisma 
przekazanego Radnym Powiatu - w załączeniu).  
 
         Pan Przewodniczący Rady kończąc dyskusję serdecznie podziękował gościom za 
przybycie, omówienie tematu i udział w dyskusji. 
 
Ad. 8 
         Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Maria Labus za pomocą prezentacji 
multimedialnej przedstawiła zgromadzonym na sali obrad informację o działalności jednostki 
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w 2012r. Omówiła także materiał przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o sesji. 
Przedstawioną informację uzupełniła o wiadomość z ostatniej chwili dotyczącą pozyskania 
kwoty 300 000 zł. na aktywne formy walki z bezrobociem. Wniosek PUP opiewał na kwotę 
600 000 zł., a możliwe dofinansowanie stanowiło 50 % tej kwoty.  Wydruk prezentacji 
multimedialnej oraz opracowanie pisemne stanowią załączniki do protokołu.  
Z przedstawionego materiału wynika, że stopa bezrobocia w powiecie na dzień 31.12.2012r. 
wynosiła 14 %. Liczba bezrobotnych na dzień 31.01.2013r. wzrosła do 5 351 osób (w tym  
2 805 kobiet).  
Pani Dyrektor po zakończeniu prezentacji serdecznie podziękowała załodze Powiatowego 
Urzędu Pracy za bardzo ciężką i trudną pracę wykonywaną niezwykle rzetelnie. Dzięki temu 
PUP uzyskuje pozytywne oceny podczas wszelkich kontroli przeprowadzanych przez organy 
zewnętrzne.  
         Przewodniczący Rady Powiatu wyraził uznanie dla pracy Pani Dyrektor i pracowników 
PUP prosząc o przekazanie im podziękowań od Rady Powiatu. 
 
         Radna Małgorzata Tudaj zapytała czy firma INPARCO z Kędzierzyna – Koźla, która 
ogłosiła upadłość zgłaszała do PUP grupowe zwolnienia pracowników i ile osób z tej firmy 
zwolniono.  
         Dyrektor Labus podkreśliła, iż istnieje ustawowy obowiązek zgłaszania na piśmie 
zwolnień grupowych w związku z upadłością zakładu, niemniej jednak PUP w Kędzierzynie 
– Koźlu nie otrzymał takiego zgłoszenia.  
         Radna Marta Szydłowska odnosząc się do kwestii bardzo dużych środków 
przeznaczanych na szkolenia dla bezrobotnych zapytała czy część z tych szkoleń realizuje 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu.  
         Pani Dyrektor PUP zaznaczyła, iż wybór jednostki do prowadzenia szkoleń jest 
dokonywany w ramach przetargu, który wyłania najlepszą ofertę. W roku ubiegłym i w roku 
bieżącym szkolenia będą powierzane, przy czym z prowadzonej obserwacji wynika, iż 
szkolenia grupowe będą coraz trudniejsze do realizacji. PUP musi uzyskać wysoką 
efektywność szkoleniową i w związku z tym jednostki szkoleniowe będą musiały wspierać 
urząd w osiąganiu wysokich efektów w postaci poszukiwania miejsc pracy. Jeśli efektywność 
będzie niższa niż 66,5 % preferowane przez Ministerstwo Pracy to PUP nie będzie miał 
możliwości aplikowania o dodatkowe środki na realizację projektów. Dobór szkoleń i 
tematyki szkoleniowej musi być bardzo dokładny i wyważony oraz dostosowany do potrzeb 
rynku pracy. Rok 2013 będzie bardzo trudny, ponieważ zgłoszeń miejsc pracy jest mało, a 
stopa bezrobocia rośnie. CKPiU będzie mogło prowadzić w roku bieżącym szkolenia, na 
które będzie duże zapotrzebowanie (CNC, spawanie itd.) 
Odnośnie wzrostu wskaźników bezrobocia Pani Dyrektor zaznaczyła, iż przyczyną tej 
sytuacji jest fakt rejestrowania się w systemie e-WUŚ gwarantującym bezpłatne leczenie. 
Średnio miesięcznie w ubiegłym roku rejestrowało się 500 – 600 osób. Istnieje szansa na to, 
że w okresie wiosennym ilość miejsc pracy się zwiększy.  
         Radny Leon Piecuch zwrócił się do Zarządu o to, aby docenić Panią Dyrektor PUP i 
pracowników jednostki, która jest bardzo pozytywną wizytówką powiatu.  
 
Ad. 9  
         Starosta Powiatu po raz kolejny zarekomendował na stanowisko Członka Zarządu 
Powiatu Radną Dorotę Tomalę. Przypomniał, iż kompetencje kandydatki przedstawiał już 
dwukrotnie. Wyraził nadzieję, że Rada powoła ją na członka Zarządu tak, aby Zarząd mógł 
bez przeszkód funkcjonować. Aktualnie nieobecność jednego z członków uniemożliwia 
Zarządowi pracę.  
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         Radna Dorota Tomala wyraziła zgodę na kandydowanie.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o dokonanie wyboru 3 – osobowej Komisji 
Skrutacyjnej.  
         Radna Marta Szydłowska zgłosiła kandydaturę Radnej Barbary Wołowskiej. 
         Radna Barbara Wołowska 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 Leon Piecuch zgłosił kandydaturę Radnej Olgi Pokorskiej – Młodzińskiej.   
         Radna Olga Pokorska – Młodzińska nie wyraziła zgody na pracę w komisji skrutacyjnej. 
 
         Radny Leon Piecuch zgłosił kandydaturę Radnego Marka Piaseckiego. 
         Radny Marek Piasecki nie wyraził zgody na pracę w komisji skrutacyjnej. 
 
         Radny Marek Piasecki zgłosił kandydaturę Radnego Fryderyka Trautberga.  
         Radny Fryderyk Trautberg wyraził 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 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za tym, aby 
zgłoszeni Radni pracowali w komisji skrutacyjnej.  
W wyniku głosowania Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła następujący skład Komisji 
Skrutacyjnej: Radna Barbara Wołowska, Radna Jadwiga Mroczko i Radny Fryderyk 
Trautberg. Funkcję przewodniczącej komisji pełniła Radna Barbara Wołowska.  
 
Następnie ogłoszono krótką przerwę, w czasie której Komisja Skrutacyjna z uwagi na 
nieobecność 1 Radnej przygotowała 19 opieczętowanych kart do głosowania.  
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 i powrocie na salę obrad Komisja Skrutacyjna poinformowała, iż w 
głosowaniu wzięło udział 19 Radnych. Na Radną Dorotę Tomalę oddano 7 głosów "za" i 12 
głosów "przeciw". W wyniku tajnego głosowania Pani Dorota Tomala nie została wybrana na 
członka Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, gdyż nie uzyskała 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).  
         Radna Dorota Tomala podziękowała wszystkim Radnym za głosowanie i podjęcie 3 
prób wyboru członka Zarządu. Stwierdziła, iż wynika z tego, że w Radzie Powiatu faktycznie 
nie chodzi o dobro i funkcjonowanie samorządu oraz o realizowanie budżetu samorządu. 
Zdaniem Radnej są to działania wyłącznie polityczne, bo dla większości być może oznacza to 
być albo nie być na niwie politycznej. W jej ocenie: "jak długo Radni będą sterowani 



16 
 

odgórnymi decyzjami, tak długo nie będzie spokoju i dobrej woli pracy na płaszczyźnie 
samorządowej zarówno gminy jak i powiatu. Zbyt głęboko jednak polityka weszła w te 
działania. Nieważne, kto ma jakie umiejętności merytoryczne, nieważne kto jakie ma 
wykształcenie. Ważne jak bardzo jest poprawny politycznie. Tu okazało się, że ta poprawność 
wzięła górę. Było głosowanie do przewidzenia. Chcę powiedzieć tylko tyle, że nie będę 
Państwa męczyła już więcej swoją osobą, więc moja kandydatura się nie pojawi. (…) Mam 
wrażenie i liczę, że Państwo w tych swoich ocenach jednak wzięliście od uwagę inne czynniki, 
jak przygotowanie kandydata, jak doświadczenie samorządowe kandydata, jak umiejętność 
czasami logicznego myślenia, czy umiejętność swobodnego wyrażania swoich pochlebnych 
bądź mniej opinii. Pozwoliłam sobie na taką małą ocenę podsumowując wszystko to, co się 
przez ostatnie miesiące działo wokół mojej osoby. (…) Wszystkim Państwu życzę zadowolenia 
z dzisiejszego wyniku, bo taki, jaki był, taki został osiągnięty. Ja dziękuję za dokonanie ocen i 
gwarantuję, że nie będę w następnych próbach powołania Zarządu brała udziału. W każdym 
razie prawdą jest to i sprawdza się taka teza, która się rozwija, iż polityka ma swoje macki 
wszędzie. Ja bez zaplecza politycznego rzeczywiście bez względu na swoje doświadczenie, 
wiedzę, przygotowanie i wykształcenie nie mogę nic zaoferować Państwu. Dziękuję za oddane 
głosy, życzę powodzenia." 
         Starosta Artur Widłak serdecznie podziękował Radnej Dorocie Tomali za odwagę i 
trzykrotne poddanie się woli Rady w głosowaniu, w nadziei, że Rada doceni jej wiedzę 
merytoryczną, wykształcenie i zaangażowanie. Pan Starosta miał nadzieję, że uda się 
wzmocnić Zarząd z korzyścią dla całego powiatu, ale niestety decyzje są inne. Stwierdził, iż 
jest zaskoczony obecną sytuacją i musi zastanowić się jak zareagować na nią. W dniu 
dzisiejszym Pan Starosta nie zgłosi więcej kandydatur, gdyż musiałby właściwie zgłosić 
wniosek o odwołanie, ale musi to jeszcze przemyśleć.   
         Radna Marta Szydłowska stwierdziła, iż potrzeby i odpowiedzialność Radnych 
rozminęły się z tym, co obecnie się dzieje. "Zostaliśmy wybrani przez ogół mieszkańców. Np. 
co piąty mieszkaniec w Śródmieściu głosował na mnie. Wiem, że nie mam nigdy w ogóle tutaj 
w tej Radzie żadnych szans, bo się zebrała grupa 11 Radnych, którzy utrącają wszystko. Przed 
chwilą dowiedziałam się, że to nie chodzi o Dorotę, tylko chodzi o to, żeby Pana Starostę. (…) 
Jeżeli Państwo nie potrafią przekonać 13 osób do tego, żeby odwołać Starostę, to macie 
szanse w czerwcu po raz kolejny składać taki wniosek, ale proszę pozwolić Radzie, żeby 
pracowała dla dobra mieszkańców, bo taki jest cel Rady. (…) Powinniśmy rozmawiać ze 
sobą, uzgadniać, a tu czytam czy słyszę w prasie, bo żadnych rozmów nie ma, że np. nie 
przychodzi Członek Zarządu i jest odwołane jedno spotkanie, drugie spotkanie, trzecie 
spotkanie.  Do czego my zmierzamy? Do tego żeby po prostu tą Radę rozwiązać. Bo chyba o 
to chodzi – przecież nie będziemy tkwili w martwym punkcie Rady, kiedy nie można prostych 
rzeczy w jakiś sposób załatwić, podjąć decyzje itd. Do czerwca mamy jeszcze 4 miesiące – 
skoro Państwo się przygotowują do kolejnego wniosku jak słyszę – więc proszę pozwolić żeby 
przez 4 miesiące ta Rada i ten Zarząd pracowali. (…) Jest mi bardzo smutno, że po wielu 
latach – byłam radną wojewódzką, miejską i powiatową – przyznam, że to, co w tej chwili się 
dzieje nie tylko mnie zasmuca, ale wprawia mnie w ogromne zakłopotanie nawet przed moimi 
znajomymi, przed Radnymi, którzy się mnie pytają – słuchaj, kiedy się wreszcie rozwiążecie, 
bo dość tych wygłupów? Proszę Państwa ja nie wiem, jakie są argumenty, bo słyszę, że ten 
byłby lepszy, tamten byłby lepszy, padają nazwiska, nie ma żadnych uzasadnień 
merytorycznych. Nie wiem, co się z nami wszystkimi stało. Ludzie, którzy się przyjaźnili, 
którzy ze sobą rozmawiali w sposób powiedziałabym rzeczowy, merytoryczny o sprawach 
nagle przestają się do siebie odzywać. Przestają w ogóle o tych sprawach mówić – my tylko 
mówimy o personaliach. Tak być nie może. Przyznam się, że jestem bardzo zasmucona, jestem 
zdziwiona tą sytuacją i naprawdę, wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem jest rozwiązanie 
tej Rady, bo po prostu Rada nie jest w stanie się porozumieć. Są to tylko i wyłącznie jakieś 



17 
 

tarcia – wyłącznie personalne. Życzę wszystkim dużego zadowolenia z siebie, każdy z nas z 
osobna i niech sobie przemyśli swoją pracę w Radzie."    
 
Ad. 10  
         Część Radnych zgłaszała wątpliwości odnośnie prawidłowości zliczenia głosów 
podczas głosowania rozszerzenia porządku obrad o dwa projekty uchwał.  
Przypomniano wyniki głosowania kolejno do pierwszego zgłoszonego projektu uchwały jak i 
do drugiego projektu uchwały.  
 
a) 
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka uzasadniła projekt uchwały w sprawie zmian 
budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok. 
Szczegółowo omówiła zmiany, jakie zostały wprowadzone do uchwały po przesłaniu 
materiałów Radnym i uwzględnione w zaktualizowanym projekcie, jaki Radni otrzymali w 
dniu dzisiejszym.  
Uzasadnienie załączono do uchwały.  
 
Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 
rok. 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.   
Uchwała Nr XXXII/249/2013 Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok została jednogłośnie podjęta. W/w 
uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
b)  
         Skarbnik Powiatu uzasadniła konieczność podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Poinformowała, iż uchwała ta jest 
konsekwencją wprowadzonych zmian w budżecie powiatu.  
 
Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XXXII/250/2013 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono 
do protokołu.  
 
c)  
         Kierownik Wydziału Geodezji Waldemar Nowak omówił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Kędzierzyn – Koźle. Wyjaśnił, iż przedmiotem projektu uchwały jest 
działka nr 2477/7 o powierzchni 0,4982 ha, położona w Kędzierzynie – Koźlu. Niniejsza 
działka została przez Gminę we wrześniu 2005r. nabyta w ramach darowizny od Skarbu 
Państwa w celu budowy lądowiska. Zarząd Powiatu w dniu 22.02.2013r. wystąpił z pismem 
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do Prezydenta Miasta w sprawie zawarcia umowy darowizny, w wyniku której nieruchomość 
przejdzie na własność Powiatu. Dnia 05 lutego 2013r. wystąpiono z wnioskiem do Wojewody 
o wyrażenie zgody na odwołanie darowizny i umożliwienie gminie przekazania darowizny na 
rzecz powiatu. Wojewoda w dniu 20 lutego br. zarządzeniem nr 33/2013 wyraził zgodę na 
odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości Skarbu Państwa. W następnej kolejności 
Rada Powiatu i Rada Miasta będą podejmować stosowne uchwały.  
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn – Koźle. 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXII/251/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Kędzierzyn – Koźle została jednogłośnie podjęta. W/w uchwała – w załączeniu.  
 
d) 
         Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Waldemar 
Nowak przestawił uzasadnienie do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 
czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego. Niniejsza uchwała dotyczy lokalu o powierzchni 22, 16 m2 umiejscowionego 
na II piętrze w budynku znajdującym się przy ul. Piastowskiej 15 w Kędzierzynie – Koźlu, 
czyli w obiekcie, w którym znajduje się siedziba Wydziału Geodezji. Lokal ten jest 
użytkowany przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. W związku z faktem, iż 
jest to kolejna uchwała przedłużająca czas trwania umowy najmu Rada Powiatu musi wyrazić 
na to zgodę. 
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie wniesiono uwag.  
 
         Pan Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie omówiony projekt uchwały. 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
niniejszej uchwały.  
W wyniku głosowania Uchwałę Nr XXXII/252/2013 w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego podjęto jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała stanowi 
załącznik do protokołu.  
 
e) 
         Następnie Geodeta Powiatowy omówił kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na przedłużenie czasu trwania umów najmu nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Niniejsza uchwała dotyczy nieruchomości położonej 
w Sławięcicach i będącej w zarządzie Zespołu Szkół Nr 3. Przedmiotowa nieruchomość 
położona na działce nr 371/6 o powierzchni 9,4198 ha była wynajmowana na sklepik dla 
uczniów w pomieszczeniu o pow. 21 m2 oraz na zamontowanie samodzielnego systemu 
kopiującego na powierzchni 1m2. Przedłużenie czasu trwania w/w umów wymaga zgody 
Rady Powiatu.  
 
Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag, ani pytań. 
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         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umów najmu nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXII/253/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 
zgody na przedłużenie czasu trwania umów najmu nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego została podjęta jednogłośnie. Niniejsza uchwała – w 
załączeniu.  
 
f) 
         Kierownik Waldemar Nowak uzasadnił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłużenie czasu trwania umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Poinformował, iż przedmiotem niniejszej uchwały 
jest wyrażenie zgody na przedłużenie czasu trwania umów najmu i dzierżawy nieruchomości 
znajdujących się w zarządzie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Umowy 
dzierżawy dotyczą posadowienia 2 tablic informacyjno - reklamowych o powierzchni po 2 m2 

na działce nr 37/7 o powierzchni 0,4417 ha w Kędzierzynie – Koźlu, natomiast umowa najmu 
dotyczy wynajmowania w rozliczeniu na godziny sali gimnastycznej ZSTiO o powierzchni 
294 m2 położonej na działce nr 41/5 o powierzchni 1,2864 ha dla Miejskiego 
Międzyszkolnego Klubu Sportowego. Przedłużenie niniejszych umów wymaga zgody Rady 
Powiatu w postaci uchwały.  
 
         Radna Marta Szydłowska zwróciła się o informację czy wynajem sali gimnastycznej 
będzie związany z prowadzeniem popołudniowych zajęć sportowych dla dzieci oraz jaki 
będzie koszt wynajmu.  
         Kierownik Wydziału Geodezji odpowiedział, iż umowa najmu jest zawierana przez 
Dyrektora Zespołu Szkół z podmiotami. Z poprzedniej umowy nie wynika szczegółowy cel, 
lecz wymieniona została w niej stawka czynszu 20 zł. za 1 godzinę.  
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn odczytał i poddał pod głosowanie uzasadniony projekt 
uchwały.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie zagłosowali za podjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXII/254/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 
zgody na przedłużenie czasu trwania umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego została jednogłośnie podjęta. Niniejszą 
uchwałę załączono do protokołu.  
 
g)  
         Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż do porządku obrad wprowadzono 
projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Konkursowej 
w Konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu. Projekt uchwały został Radnym przekazany po 
zakończeniu ostatniej przerwy w obradach. (Projekt – w załączeniu). 
         Radna Dorota Tomala odniosła się do uwag związanych z głosowaniem nad 
wprowadzeniem kolejno dwóch uchwał do porządku obrad. Zapytała, nad wprowadzeniem 
której uchwały głosowało 20 osób. Przypomniała, iż na początku obrad na sali posiedzeń 
brakowało 2 Radnych.  
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         Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, iż nie pamięta, przy której z 
podejmowanych w punkcie 10 uchwał osoby liczące podały mu, iż w głosowaniu wzięło 
udział 19 Radnych, natomiast głosowało 20 Radnych. Ten wynik został sprostowany.  
Zwrócił uwagę, iż Radni głosujący nie ponoszą jednocześnie rąk, są pewne problemy, więc 
liczenie głosów jest trudne. Wiceprzewodniczący Rady pomagają w liczeniu głosów po to, 
aby uniknąć pomyłek.  
         Radna Dorota Tomala podkreśliła, iż podczas głosowania na początku obrad odnośnie 
wprowadzenia do porządku obrad dwóch projektów uchwał na sali obrad nie było 20 
Radnych. Radna poprosiła o to, by przed głosowaniem nad wprowadzoną uchwałą umożliwić 
jej skonsultowanie się z protokolantem w celu sprawdzenia których uchwał dotyczyły kolejne 
głosowania i jakie były ich wyniki, ponieważ Radny zgłaszający wprowadzenie niniejszych 
projektów zrobił to bardzo szybko, był chaotyczny i gubił się w ich przedstawianiu. Na sali 
obrad panuje chaos, a Radni na początku nie otrzymali projektów uchwał i trudno im było 
pilnować treści.  
W związku z panującym zamieszaniem Radna zwróciła się do Starosty Powiatu z prośbą o 
zabezpieczenie nagrania z dzisiejszych obrad w celu uniknięcia pomówień, manipulacji i 
układania wygodnych sformułowań itd.  
         Radny Jakub Gładysz przypomniał, iż zawsze jak Zarząd wprowadzał pewne uchwały 
do porządku obrad sesji i dostarczał je Radzie pocztą elektroniczną np. dzień przed sesją, a w 
wersji papierowej przed obradami to część Radnych zgłaszała pretensje, że nie można 
zapoznać się i przeanalizować tych uchwał i tak nie powinno się robić. Dziś przed końcem 
sesji Radni otrzymują projekt uchwały, z którym mało kto się zapoznał. Nie wiadomo, czy 
projekt ten został dobrze odczytany i nawet nie wiadomo czy dokładnie tej uchwały 
wprowadzenie było głosowane.  
         Radna Małgorzata Tudaj stwierdziła, iż dyskusja na temat tej uchwały jest możliwa, 
gdyż została ona przegłosowana i wprowadzona do porządku obrad bezwzględną większością 
głosów.  
         Radna Marta Szydłowska zaznaczyła, iż uchwały na sesję radni powinni otrzymywać 
we wcześniejszym terminie. Radna z lektury prasy dowiedziała się, że powołana została 
komisja. Jej zdaniem było dużo czasu na przygotowanie projektu uchwały i złożenie go 
odpowiednio wcześnie z załączonym rozbudowanym uzasadnieniem. Radna przed chwilą 
otrzymała projekt uchwały, do którego załączono krótkie uzasadnienie dotyczące powołania 
się na ustawę. Skoro Zarząd na podstawie opinii prawnej radców prawnych Starostwa 
powołał komisję konkursową to, jeśli część Radnych uznała, że powinno być inaczej to 
należało to zgłosić wcześniej. Ponadto Radna stwierdziła, iż osoba zgłaszająca projekt 
uchwały powinna uzasadnić, dlaczego dziś w trakcie sesji jest to wprowadzane i podać 
konkretne argumenty, zamiast obrażać się. Radna wyraziła przekonanie, iż nieczytelny podpis 
na otrzymanym projekcie jest podpisem radcy prawnego, ale poprosiła, aby Radca Prawny 
Starostwa przedstawił opinię prawną do projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego.  
         Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, iż nieczytelny podpis na kserokopiach projektu 
uchwały został potwierdzony na oryginale pieczęcią radcy. 
         Radna Marta Szydłowska zaapelowała o stosowanie właściwych procedur prawnych 
oraz prawidłową organizację pracy i pozyskanie opinii prawnej radców prawnych Starostwa, 
gdyż nie może być tak, że projekty uchwał Rady Powiatu opiniują różni prawnicy.   
         Starosta Powiatu zgłosił spostrzeżenie, że na siłę wprowadzana jest uchwała sprzeczna z 
prawem. Jest to smutne, ponieważ nie jest to pierwszy przypadek w tej Radzie. W czasie 
powoływania Pana Majchera na stanowisko Dyrektora SP ZOZ również pojawiały się dziwne 
opinie radców prawnych, o których radcy Prawni Starostwa mówili, że są one sprzeczne z 
prawem. Sprawa ta zakończyła się w sądzie administracyjnym, gdzie okazało się, że 
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przedmiotowe opinie były sprzeczne z prawem. Pan Starosta wyraził pewność, iż aktualnie 
dzieje się tak samo. Pewna grupa Radnych usiłuje świadomie łamać prawo. W związku z 
powyższym poprosił o wydanie jednoznacznej opinii przez radców prawnych Starostwa, 
ponieważ głosowanie uchwały, na której nie ma podpisów radców oprawnych Starostwa jest 
łamaniem prawa.  
         Mecenas Mirosław Semeniuk odniósł się do uwag Radnej Marty Szydłowskiej 
dotyczących nieczytelnego podpisu radcy prawnego na otrzymanym projekcie uchwały. 
Poprosił o okazanie oryginału projektu uchwały, na który powołał się Przewodniczący Rady 
Powiatu. Po otrzymaniu oryginału Pan Mecenas poinformował, iż został on podpisany przez 
radcę prawnego Pana Greflinga. Pieczęć jest słabo czytelna, nie wiadomo gdzie pan radca ma 
kancelarię itd. Niemniej jednak Pan Mecenas wie, o którego radcę chodzi, bo wynika to z 
innych dokumentów. Mając na uwadze względy formalne Mecenas podkreślił, iż 
kompetencje Przewodniczącego Rady polegają na prowadzeniu i przewodniczeniu sesji Rady. 
Żadnych innych kompetencji Przewodniczący Rady nie posiada. Dopuszczając do głosowania 
w zakresie zmiany porządku obrad tych dwóch uchwał, z których przeszła tylko uchwała 
dotycząca przedstawicieli Rady do komisji konkursowej. Druga uchwała nie weszła, bo 
uzyskała tylko 10 głosów. Ta druga uchwała jest bezprawna: powołuje się na przepis art. 49 
(ustawy o działalności leczniczej), podczas gdy właściwym jest art. 48. Projekt ten podpisał 
radca prawny Pan Grefling.  
Pan Mecenas zwrócił się do Przewodniczącego Rady: "Panie Przewodniczący, złamał Pan w 
sposób ewidentny prawo. Mianowicie § 17 statutu mówi wyraźnie – macie tu rzeczywiście 
inicjatywę 5 Radnych – mówi tak, że z inicjatywą może wystąpić co najmniej 5 Radnych, 
przewodniczący, klub Radnych, komisja Rady, Zarząd Powiatu, Starosta. Ale ustęp 2 mówi 
tak: Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje Rady. – Nie ma tego. 
(ust. 3) Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 i 6 wymagają 
zaopiniowania przez Zarząd Powiatu. – Nie ma tego. (ust.4) Przewodniczący Rady przekazuje 
projekty uchwał właściwym komisjom i Zarządowi Powiatu. – Nie ma. Złamał Pan cały art. 
17. A § 18 – co powinien zawierać projekt uchwały (…) W § 18 w punkcie 3 jest wyraźnie 
zapisane Panie Przewodniczący, niech Pan sobie przeczyta, bo na razie Pan udaje, że … 
Projekt uchwały zawiera opinię prawną radcy prawnego Starostwa Powiatowego, a w 
przypadku uchwał pociągających za sobą skutki finansowe, także kontrasygnatę Skarbnika 
Powiatu. – Nie ma tego i uchwały takiej, bez tych wszystkich wymogów zgodnie z tym nie 
możecie podejmować, bo ewidentnie złamiecie prawo. Ale idąc dalej Panie Przewodniczący – 
ja się zastanawiałem nad tym jak Pan wpadł na posiedzenie Zarządu jak był odwoływany były 
Dyrektor Majcher i Pana irytacja, trząsł się Pan, nie mógł powiedzieć …" 
         Przewodniczący Rady Powiatu poprosił radcę o zaprzestanie przesadnych wypowiedzi i 
nie imputowanie mu takich rzeczy. Stwierdził, że Pan Mecenas również jest aktualnie 
roztrzęsiony i jego wypowiedź jest emocjonalna. 
         Mecenas Mirosław Semeniuk kontynuując wywód prawny stwierdził: "Ten projekt 
uchwały, który Pan Przewodniczący przedłożył pod obrady Rady, a teraz chce przedłożyć pod 
głosowanie również jest niedopuszczalny i z innych powodów oprócz tych, o których mówię. 
Mianowicie Proszę Państwa trudno mi uwierzyć w to, że Pan Przewodniczący skoro ma 
opinię radcy Pana radcy Greflinga nie wie, kto to jest ten radca prawny. Otóż proszę 
Państwa za zgodą Starosty ujawnię treść pisma do Zarządu Powiatowego Starostwa w 
Kędzierzynie – Koźlu z dnia 30 stycznia 2013r. podpisane właśnie przez tego Pana Radcę 
prawnego. Otóż Pan radca działając na podstawie ustawy itd. itd. w imieniu Pana Anatola 
Majcher, którego pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej przesyłam w 
załączeniu, niniejszym wzywam Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do usunięcia 
naruszenia prawa, polegającego na podjęciu uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Pana Anatola Majchera, 
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domagając się niezwłocznego uchylenia tej uchwały. (Kserokopia cytowanego wezwania 
wraz z załącznikami – w załączeniu). Do tego pisma załączone jest pełnomocnictwo Pana 
Greflinga, który mówi, że działając w imieniu własnym niniejszym upoważniam – Pan 
Majcher oczywiście – radcę prawnego Stefana Grefling wpisanego na listę prawną pod 
numerem … do reprezentowania mnie w sprawie dotyczącej złożenia skargi na uchwałę 
Zarządu Kędzierzyńsko – Kozielskiego o odwołaniu mnie z funkcji Dyrektora. Upoważnienie 
obejmuje sporządzenie pisma wzywającego do usunięcia naruszenia prawa, wniesienie skargi 
do WSA i reprezentowanie mnie w postępowaniu sądowo – administracyjnym, a także 
reprezentowania mnie w postępowaniu przeciwko SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu. Proszę 
Państwa ten Pan radca, który nie dość, że nie może opiniować żadnych uchwał Starostwa to 
jeszcze jest stroną w tej sprawie i reprezentuje Majchera jako byłego Dyrektora i Pan, Panie 
Przewodniczący z pewnością doskonale o tym wie. Taka opinia nie ma prawa zaistnieć w tym 
postępowaniu i podjęciu uchwały, bo inaczej można byłoby powiedzieć, że Pan Majcher 
opiniuje sobie uchwały dotyczące jego osoby. Jest to skandaliczne i niewykluczone, że nadaje 
się na zawiadomienie do prokuratury, a Wy Państwo nie wiem, z jakiej inicjatywy usiłujecie 
głosować tą uchwałę. (…) Jeżeli Państwo Radni chcecie się zapoznać z tym, że Pan Grefling 
jest stroną w postępowaniu przeciwko Zarządowi, czyli przeciwko Wam, bo Zarząd jest 
organem wykonawczym jednostki samorządu powiatowego, jest organem, który wykonuje 
zadania. To, jeżeli chodzi o względy formalne. Teraz, jeżeli chodzi o względy merytoryczne: 
otóż proszę Państwa Ci, którzy dostali naszą opinię zresztą bardzo obszerną z powołaniem się 
proszę Państwa na orzecznictwo administracji itd. – problem, w czym tkwi, i to nie jest tak, 
jak Państwo Ci, którzy dzisiaj zgłaszacie, że my prawnicy Starostwa jesteśmy za Zarządem, a 
nie za Radą Powiatu. Możecie mi Państwo wierzyć, że przed tą opinią spędziliśmy wiele nocy 
i konsultacji żeby ta opinia była rzetelna. Proszę zapoznać się z jej treścią, bo oczywiście te 
uchwały nawet gdybyście podjęli, one nie wywołają żadnych skutków prawnych, chociażby 
dlatego - wrócę do formalnej - że komisja w sprawie konkursu jest powołana. Powołana na 
podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 odnośnie kompetencji Zarządu. Chyba nie ma wątpliwości, że to 
Zarząd powołuje komisję, że to Zarząd powołuje i odwołuje dyrektora. Kompetencje Rady są 
takie: jeżeli powstaje ZOZ, tworzy się go, likwiduje itd. ale nie należy to - jak dobrze 
przeczytacie, a Pan Przewodniczący otrzymał ode mnie tą opinię - to zrozumiecie, że NSA, a 
więc najwyższy organ w zakresie oceny administracji mówi wyraźnie, że nie można stosować 
– przy wykładni mamy problem kto jest tym organem tworzącym. Nie ukrywam, że myśmy też 
mieli problem rok temu i nawet uznaliśmy, jako prawnicy, że tym organem powinna być Rada, 
bo ona jest wpisana do KRS-u pod rubryką organ tworzący. Otóż Naczelny Sąd 
Administracyjny i wszystkie inne orzeczenia rozwiał te nasze wątpliwości w kierunku, że tym 
organem jest organ wykonawczy: raz ze względów logicznych - Rada zbiera się średnio raz w 
miesiącu – i w tej opinii wszystko jest napisane. Przytoczę Wam tylko takie drastyczne rzeczy: 
Wy powołujecie się (…) W tym projekcie uchwały, którą Pan Przewodniczący mi dał, bez 
względu na to czy się odtworzy to czy ona była głosowana czy nie, bo tu jest gdzie indziej 
problem: problem jest jak interpretować pojęcia organu tworzącego. My piszemy w swojej 
opinii idąc w ślad za NSA, że ustawodawca był nieprecyzyjny, że te pojęcia organ tworzący 
lub właściwy podmiot używał w różnych kontekstach, różnych kwestiach. Rzeczywiście 
mógłby być problem przy wykładni literalnej – prawnicy wiedzą, co to znaczy – z 
interpretacją, kto jest tym organem tworzącym i ewentualnie, kto tych przedstawicieli 
wyznacza. Spójrzcie w art. 48 ustawy o lecznictwie. Wy powołujecie art. 49 interpretując to, 
że tym organem tworzącym w myśl jest Rada. Nie proszę Państwa, powołane orzeczenie, 
zwłaszcza uzasadnienie NSA z 2006r. wyraźnie wskazuje, że w tym wypadku organem 
tworzącym nie jest Rada tylko jest Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski, a jego organ 
wykonawczy to jest Zarząd. Organem tworzącym nie jest Rada Powiatu. Rada Powiatu jest 
tylko organem stanowiącym Powiatu, a Powiat jest organem tworzącym. W art. 32 ust. 2 pkt. 
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5 wyraźnie wskazane jest: do wyłącznej kompetencji Zarządu - powoływanie i odwoływanie 
dyrektora ZOZ-u. Czy Państwo myślicie, jeżeli ustawodawca chciałby i powierzał zarządowi 
wszystkie te czynności, to czynności techniczne jak wskazywanie kandydatów do komisji 
konkursowej powierzałby organowi stanowiącemu? Otóż nie: NSA mówi, że nie. I jeszcze 
powiada – trzeba stosować wykładnię systemową, a więc trzeba, skoro przepisy ustawy o 
lecznictwie nie są precyzyjne i nie mówią dokładnie, w jakich sytuacjach, kto jest organem 
tworzącym to należy odnieść się stosując wykładnię systemową do przepisów ustrojowych, 
czyli przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, a w szczególności ustawy kompetencyjnej 
zarządu, czyli art. 32 ust. 2 pkt 5 patrz - przeczytać wystarczy to uzasadnienie sądu powołane 
orzecznictwa i wszystko będziecie wiedzieli. Ale następna sytuacja, skoro tak wybiórczo 
usiłujecie i Pan zainteresowany – Pan radca Grefling opiniuje uchwałę swojego klienta, czyli 
Pana Majchera, który oczywiście ma interes prawny w tym. Nie może, to nawet wynika z 
prawa ustawy o radcach prawnych i adwokaturze, że facet w ogóle nie powinien się pod tym 
podpisać, bo może mieć problem dyscyplinarny. Zresztą na pewno powiadomimy 
odpowiednią radę radców prawnych, ale nie o to chodzi. Panie Przewodniczący niech Pan 
spojrzy, jak Pan ma ustawę o działalności leczniczej: art. 48, który mówi o tej radzie 
społecznej, który przez pomyłkę żeście nie zastosowali do tej uchwały, która nie przeszła, było 
49 (art.)- tam jest wyraźnie wskazane, a w ust. 2 pkt 6 chyba "b", że ustawodawca wskazuje, 
że Rada Powiatu cytując dokładnie: Rada Powiatu, czyli organ stanowiący wskazuje swoich 
reprezentantów do Rady Społecznej SP ZOZ. To co, gdyby ustawodawca chciał, że to Rada 
jest upoważniona do wskazywania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej to w art. 
następnym 49 pominąłby to? Otóż nie, nie wpisał dlatego, ponieważ nie przyznał takich 
kompetencji w przepisie legis specialis ustawy o lecznictwie, bo inaczej byłoby to w (art.) 49  
zapisane. Skoro w (art.) 48 wyraźnie ustawodawca wskazuje, że Rada Powiatu wskazuje 
swoich przedstawicieli do rady społecznej SP ZOZ-u. Jakie jeszcze chcecie argumenty? Ja nie 
wiem, kto natchnął Was tą interpretacją prawa. Rada nie jest od interpretacji prawa, ma po 
to swoich prawników i tylko takie opinie są dla Rady wiążące. Skandalem jest i kuriozum to, 
że Pan nam przedstawia projekt uchwały podpisany przez pełnomocnika Pana Anatola 
Majchera, którego reprezentuje przeciw organowi powiatu, czyli powiatowi, bo takie 
stanowisko przeciwko Zarządowi Pan Grefling wystosował i mamy na to dowód. (…) Proszę 
Panie Przewodniczący niech Pan przeczyta, chociaż na pewno Pan wie, że Grefling 
reprezentuje Majchera." 
         Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż nie miał wiedzy, że radca prawny Pan 
Grefling reprezentuje Pana Majchera. Zwrócił uwagę, iż uchwała została wprowadzona od 
obrady nie przez niego, tylko przez Radnych. 
         Mecenas Semeniuk podkreślił, iż Przewodniczący Rady Powiatu jest zobligowany do 
stosowania przepisów statutu: "Czy te wszystkie rzeczy, o których ja mówiłem wypełnił Pan? 
Złamał Pan w sposób ewidentny prawo." 
         Przewodniczący Rady zasugerował, aby Pan Mecenas złożył doniesienie do prokuratury 
w tej sprawie.   
         Radca Prawny podkreślił, iż nie wie, co zrobi Zarząd i Starosta, bo jest to sprawa 
Zarządu.  
         Pan Przewodniczący zwrócił się do radcy prawnego o zakończenie wywodu.  
         Mecenas Mirosław Semeniuk stwierdził, iż w jego opinii: "taki projekt uchwały w 
świetle aktualnego stanu faktycznego i prawnego, że Pan prawnik Pana Majchera opiniuje 
Pana opinie – oprócz tego, że łamie Pan wszystkie inne przepisy i opinię naszą jest 
niedopuszczalne i zdaniem naszym – myślę, że Marysia (Bartula) je podzieli – ta uchwała nie 
może być głosowana. Powiem Wam więcej jeszcze, że nie może też być głosowana chociażby z 
tego, że jest powołana nowa komisja. I Pan, jako Przewodniczący i członkowie Rady mają 
prawo zaskarżyć uchwałę Zarządu prawomocną, która wywołała już skutki prawne, że 



24 
 

komisja jest w stanie tym - do odpowiednich organów. I to, jeżeli ktoś się nie zgadza z tym, i 
jest spor kompetencyjny, czy organem tworzącym jest Zarząd, czy Rada może tą uchwałę 
zaskarżyć, ale ona w obrocie prawnym już funkcjonuje i Wasza uchwała, jeżeli byście podjęli, 
nie dość, że naruszylibyście przepisy prawa, o których mówię, ale nie wywołałaby skutków 
prawnych."  
         Radny Fryderyk Trautberg złożył wniosek o przerwanie dyskusji i przeprowadzenie 
głosowania nad uchwałą, chyba że Rada ją odrzuci. Radny stwierdził, iż nie znajduje się na 
sali sądowej. Podkreślił: "Ja dziękuję za taki obszerny wywód, ale ja akurat nie po to tutaj 
przyjechałem żeby tracić tutaj czas i słuchać wywody. Pan Prawnik tutaj po nas znowu jedzie, 
ja nie jestem na sali sądowej i sobie tego nie życzę. Jeżeli już, niech to Wojewoda oceni, bo 
jeżeli Wojewoda to odrzuci, bardzo proszę." 
         Radna Małgorzata Tudaj wyjaśniając powód zgłoszenia niniejszej uchwały 
poinformowała, że Starosta Powiatu kontaktował się z nią, podobnie jak z innymi Radnymi i 
rozmawiano na temat składu komisji konkursowej. Pan Starosta spotkał się z Klubem 
Radnych Platformy Obywatelskiej i wówczas Radna zauważyła, że można było inaczej 
podejść do tej sprawy. Zwróciła uwagę, iż dzisiejsza uchwała nie dotyczy powołania komisji 
konkursowej, tylko wskazania kandydatów do komisji konkursowej. Rada Powiatu wskazuje 
Artura Widłaka, jako przewodniczącego komisji konkursowej, przedstawiciela Rady 
Społecznej Stefana Wałacha itd. Podkreśliła, że nie jest to samowola. Zaapelowała do radcy 
prawnego o opanowanie swoich emocji. Pan Mecenas jest radcą prawnym Starostwa, czyli 
Rady, komisji, Radnych oraz Przewodniczącego Rady. Radna zauważyła, iż nie po raz 
pierwszy Radni otrzymują projekt uchwały bez opinii radcy prawnego i komisji. Stwierdziła, 
iż przedstawione argumenty przyjmuje. Jednocześnie zaznaczyła, iż po wejściu w życie 
rozporządzenia nie znalazła orzecznictwa w zakresie wskazania kandydatów przez tenże 
organ. Radna zwróciła uwagę, iż procedowano sprawę nie zauważając, iż Pan Artur Widłak 
nie może być przewodniczącym komisji konkursowej, będąc reprezentantem Rady 
Społecznej. Rada Społeczna była po raz kolejny zwoływana w celu wskazania innego 
kandydata do komisji konkursowej.  
         Pan Starosta zapewnił, iż doskonale wiedział o tym, że przedstawiciel Rady Społecznej 
nie może być przewodniczącym komisji konkursowej. Zarząd Powiatu świadomie podjął inne 
decyzje, a Pan Starosta zgodził się wiedząc, że jednocześnie nie może być przedstawicielem 
w obydwóch gronach i z jednego musi zrezygnować.  
         Radna Małgorzata Tudaj zwróciła uwagę, że Starosta Powiatu spotkał się z Klubem 
Radnych PO, a po spotkaniu wystąpiła ta sytuacja. Stwierdziła, iż jeśli Starosta wiedział, że 
tak nie może być, a z Radnymi nie chciał o tym rozmawiać to niniejsze spotkanie było kpiną.  
         Starosta Powiatu podkreślił, iż chciał uniknąć sytuacji powstania jakichkolwiek 
wątpliwości prawnych i z tego powodu powtórzono głosowanie na Radzie Społecznej. 
Niezależne od tego czy Pan Starosta byłby wybrany, czy też nie to głosowanie zostałoby 
powtórzone, aby nie zaistniały żadne wątpliwości prawne, pozwalające na zaskarżenie prac 
komisji do sądu.  
         Radna Małgorzata Tudaj poinformowała, że uchwały o wskazaniu przez członków Rady 
były już podejmowane i nie zostały przez Urząd Kontroli Nadzoru uchylone, w odróżnieniu 
od uchwały o delegowaniu do pracy Dyrektora Andrzeja Mazura. Radna posiada informację, 
iż ta decyzja została podjęta niezgodnie z prawem.  
         Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy jest uchwała Zarządu mówiąca jak ma 
wyglądać komisja konkursowa, czy też był to autorski pomysł Starosty Powiatu.  
         Pan Starosta poinformował, iż nie posiada wiedzy w sprawie, o której mówiła Radna 
Małgorzata Tudaj, gdyż do Zarządu żadna informacja na ten temat nie dotarła. Komisja 
konkursowa została powołana przez Zarząd. 
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         Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienie, w jaki sposób ustalony został skład 
komisji konkursowej.  
         Pan Starosta odpowiedział, iż skład komisji konkursowej został przegłosowany przez 
Zarząd Powiatu. Osoby zainteresowane szczegółami odesłał do lektury protokołu z 
posiedzenia Zarządu Powiatu.  
         Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, kto proponował osoby do składu tej komisji. 
Pierwsza propozycja "medialna" mówiła o tym, że w komisji znajdą się przedstawiciele 
klubów. Poprosił o wyjaśnienie czy istnieje uchwała Zarządu w tej sprawie, czy też jest to 
pomysł wyłącznie Starosty Powiatu.  
         Starosta Powiatu podkreślił, iż jest uchwała Zarządu Powiatu powołująca komisję. Pan 
Przewodniczący, jeśli jest zainteresowany szczegółami może zapoznać się z protokołem z 
posiedzenia Zarządu Powiatu. 
         Przewodniczący Rady Powiatu zaznaczył, iż problem powstanie, jeśli okaże się, że był 
to pomysł jednej osoby.  
         Radny Józef Gisman zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu z uwagą, iż 
kilkakrotnie przekroczył on prawo samorządowe. Po ujawnieniu, kto opiniował wprowadzoną 
na sesję uchwałę Radny uważa, że Przewodniczący Rady Powiatu powinien podać się do 
dymisji. Byłoby to honorowe wyjście z tej sytuacji. Jest to niedopuszczalne, aby przez 
kilkanaście lat funkcjonowania samorządu powiatowego taka sytuacja zaistniała. Radny 
stwierdził, że jeśli Pan Przewodniczący ma trochę honoru, to powinien podać się do dymisji.  
         Mecenas Mirosław Semeniuk odniósł się do wypowiedzi Radnej Małgorzaty Tudaj 
oceniając, iż były to rozważania polityczne. Zgodził się, iż każdy klub może politycznie 
domagać się swoich przedstawicieli, ale prawnie nie ma obowiązku powoływania 
poszczególnych członków komisji z klubów. Radni zgłaszają, iż to Rada Powiatu wskazuje 
swoich przedstawicieli do komisji. W związku z tym Pan Mecenas poprosił o wskazanie 
zapisów w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, lub w ustawie o lecznictwie, czy też ustawie o 
samorządzie powiatowym mówiących o tym, że to Rada Powiatu wskazuje swoich 
przedstawicieli. Ustawodawca dał kompetencje Radzie Powiatu do wskazania swoich 
przedstawicieli do Rady Społecznej SP ZOZ. Podkreślił, iż należy sięgnąć do interpretacji 
przepisów ustrojowych, o których mówi NSA i odnieść się do art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy o 
samorządzie powiatowym. Organem tworzącym jest powiat, którego organem wykonawczym 
jest Zarząd. Następnie Pan Mecenas przytoczył treść orzeczenia z 19 stycznia 2010r. 
mówiącego o tym, że użycie przez ustawodawcę sformułowania, na które Rada się powołuje 
mając wątpliwości: "Podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej nie oznacza 
żadnego organu, lecz jednostkę samorządu gminnego, którą jest gmina, a reprezentuje ją 
organ wykonawczy tj. wójt gminy. Patrz: w odniesieniu do Starostwa, do Powiatu organem 
tworzącym jest Powiat, a reprezentuje powiat jego organ wykonawczy – Zarząd". W pisemnej 
opinii prawnej Pan Mecenas powołał się na kilka orzeczeń łącznie z uzasadnieniem NSA.  
         Radny Leon Piecuch stwierdził, iż Pan Mecenas nie chce dopuścić do głosowania 
uchwały, gdyż broni interesów swojego i Pana Starosty. Radny zaproponował, aby przystąpić 
do głosowania.  
 
         Przewodniczący Rady wobec nasilającej się dyskusji Radnych ogłosił krótką przerwę w 
obradach w celu spotkania Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.   
 
Po powrocie na salę i wznowieniu obrad Radna Beata Łobodzińska w związku z licznymi 
kontrowersjami zgłosiła wniosek o wycofanie projektu uchwały.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek formalny Radnej Beaty 
Łobodzińskiej o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wskazania 



26 
 

przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Konkursowej w Konkursie na stanowisko 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu. 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 18 Radnych zagłosowało za 
przyjęciem wniosku, natomiast 1 Radny był temu przeciwny.  
W wyniku głosowania z porządku obrad zdjęto projekt uchwały w sprawie wskazania 
przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Konkursowej w Konkursie na stanowisko 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu. 
 
Ad. 11   
Na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły 2 interpelacje: 
 
Pierwszą interpelację złożyli Radna Danuta Wróbel i Radny Marek Piątek, którzy zwrócili się 
o realizację budowy chodnika przy ul. Mickiewicza w Bierawie z uwzględnieniem 
deklarowanej pomocy finansowej przez Urząd Gminy Bierawa oraz środków przyjętych w 
budżecie powiatu na 2013r.  
Kopię interpelacji załączono do protokołu.  
Na złożoną interpelację Radni otrzymają pisemną odpowiedź. 
 
         Starosta Powiatu zapewnił, iż Zarząd chce realizować to zadanie, przy czym zgodnie z 
obowiązującą uchwałą trzeba realizować przede wszystkim te zadania, które posiadają udział 
własny gmin w wysokości 20 %. Zwrócił się do Radnych Powiatu wywodzących się z gminy 
Bierawa z prośbą o przekonanie władz gminy do dołożenia do deklarowanych 5 000 zł. 
jeszcze 20 000 zł. Wówczas wspólnymi siłami uda się zrealizować to zadanie.  
         Radna Danuta Wróbel zaznaczyła, iż wysokość wkładu gmin na poziomie 20 % 
uzgodniono niedawno, natomiast wcześniej podjęta uchwała Rady Gminy mówiła o 
wspomnianej kwocie. Radna zadeklarowała, iż podejmie rozmowy z władzami gminy, lecz 
jednocześnie przypomniała, iż oprócz kwoty 5 000 zł. gmina wniosła do zadania 
dokumentację wykonaną na swój koszt.   
         Radny Marek Piątek zaznaczył, iż koszt zadania po postępowaniu przetargowym 
powinien ulec zmniejszeniu, podobnie jak stało się w przypadku chodnika w Starej Kuźni.  
 
Drugą Interpelację złożyli Radni Beata Łobodzińska i Jerzy Pałys, którzy zwrócili się z 
prośbą o wykonanie ulicznej sygnalizacji wzbudzanej obok skrzyżowania ul. Krzywoustego z 
ul. J. Wieczorka w Kędzierzynie – Koźlu.  
Kopia interpelacji wraz z załącznikami – w załączeniu.  
Na złożoną interpelację Radny uzyska pisemną odpowiedź.  
         Radna Beata Łobodzińska przypomniała, że Zarząd Powiatu podjął w niniejszej sprawie 
uchwałę. Pan Starosta na jednej z sesji wyjaśnił, iż na to zadanie zabrakło pieniędzy i jeśli 
tylko pojawią się wolne środki to zostanie ono wykonane. Radna zauważyła, że wolne środki 
w budżecie są, dlatego należy zadanie wykonać.  
         Starosta Powiatu zwrócił uwagę, iż w budżecie jest tylko 1 000 000 zł. wolnych 
środków, które zostały zarezerwowane na budowę lądowiska. Jeżeli okaże się, że nie będzie 
trzeba angażować ich w lądowisko, lub też pozostaną pewne oszczędności to Rada Powiatu 
otrzyma taką informację i wówczas będzie mogła zadecydować, które zadanie w pierwszej 
kolejności wykonać. Zdaniem Pana Starosty montaż sygnalizacji powinien być wykonany, 
jako jedno z pierwszych zadań.  
 
Ad. 12  
         Radny Marek Piątek poinformował, iż w dniu 08.02.2013r. w Urzędzie Miasta odbyło 
się spotkanie różnych środowisk poświęcone sprawom Odry. Na spotkaniu ustalono, iż 
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zostanie opracowany list obywatelski do rządu RP. Treść listu będzie przekazana wszystkim 
mieszkańcom miejscowości nadodrzańskich w celu poparcia zabiegów o pogłębianie Odry. 
Radny rozdał kopie listu wszystkim Radnym prosząc o podpisanie ich i przesłanie do 
Kancelarii Rządu RP (Treść listu obywatelskiego – w załączeniu).  
 
         Radny Józef Gisman zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą, aby ze środków 
bieżących przeznaczonych na utrzymanie dróg spowodowano łatanie ubytków na ul. 
Piastowskiej w Kędzierzynie – Koźlu, gdyż jest to najbardziej obciążona ruchem i 
jednocześnie jedna z najbardziej zniszczonych dróg.  
 
Ad. 13  
         Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady XXXII sesji Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
 
 
 
Protokołowała: 
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