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

z dnia 19 marca 2013r. 
 
Ad. 1 
         Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jahn otworzył obrady XXXIII Sesji Rady Powiatu 
witając: 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 i 
przedstawicieli lokalnych mediów.  
 
Ad. 2  
         Na sali posiedzeń znajdowało się 19 spośród 21 Radnych, więc Pan Przewodniczący 
stwierdził, iż obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarło 2 Radnych). 
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
         Radna Dorota Tomala w związku ze znajdującym się w ppkt 9f) porządku obrad 
projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Kędzierzynie – Koźlu stwierdziła, iż po zapoznaniu z podstawą prawną niniejszego 
projektu uważa, że nie została ona formalnie właściwie przygotowana. Uchwała w tytule 
dotyczy przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora, natomiast § 10 pkt 2 
powołanego Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczy wniosku o wybór zastępcy Dyrektora 
– Kierownika. Radna poprosiła, aby radca prawny odniósł się do przedłożonego projektu 
uchwały i wyjaśnił czy zapis "stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorstwem" ma znaczenie w kontekście określenia "przedsiębiorcą" użytego w 
ustawie. Poprosiła o dokładne wytłumaczenie pojęć "podmiot tworzący" i "organ 
stanowiący". Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi podmiotem tworzącym jest 
jednostka samorządu terytorialnego – w tym powiat, a organem stanowiącym – Rada 
Powiatu.  
Radna zaznaczyła, iż chce złożyć wniosek o wycofanie niniejszej uchwały z porządku obrad.  
         Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż chce również złożyć wniosek o zdjęcie 
niniejszego projektu uchwały z porządku obrad w związku czym uważa, że wystąpienie radcy 
prawnego nie jest potrzebne. Wyjaśnienie będzie potrzebne dopiero w momencie 
podejmowania przedmiotowej uchwały.  
         Radna Dorota Tomala poprosiła o wyjaśnienie pojęć przez radcę prawnego.  
         Radna Marta Szydłowska podkreśliła, iż projekt uchwały w sprawie powołania komisji 
konkursowej zafunkcjonował w materiałach sesyjnych. Poprosiła o umożliwienie 
mecenasowi wyjaśnienia wątpliwości prawnych Radnych.   
         Pan Przewodniczący stwierdził, iż Rada będzie mogła wysłuchać wyjaśnienia radcy 
prawnego i przeprowadzić dyskusję w momencie, kiedy uchwała pojawi się po raz kolejny, 
jako projekt do przegłosowania. Aktualnie nie ma potrzeby prowadzenia dyskusji z uwagi na 
zgłoszony wniosek. 
         Radna Dorota Tomala podkreśliła, iż przygotowany projekt znów nie został 
zaopiniowany przez Radców Prawnych Starostwa. U Radnych pojawiły się wątpliwości 
formalno – prawne, w związku z czym Radna uważa, iż wyjaśnienie oraz dyskusja są 
potrzebne.  
         Radna Małgorzata Tudaj przypomniała, iż Mecenas Semeniuk już wyjaśniał wszystkim 
podnoszone przez Radną kwestie.  
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         Przewodniczący Rady dodał, iż obszerne wyjaśnienie było przedstawiane na 
poprzedniej sesji Rady Powiatu.   
         Radna Dorota Tomala stwierdziła, iż wyjaśnienie na poprzedniej sesji nie było dokładne 
skoro Radnym znów przedstawia się ten projekt uchwały.  
         Przewodniczący Piotr Jahn podkreślił, iż jako wnioskodawca projektu uchwały zwróci 
się do radcy prawnego z prośbą o ponowne wyjaśnienie wątpliwych kwestii, przy czym 
uważa, iż w obecnym momencie nie ma potrzeby dyskutowania na ten temat, gdyż projekt 
jest zdejmowany z porządku.   
Następnie Pan Przewodniczący zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad z ppkt 9 f) 
projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kędzierzynie – Koźlu uzasadniając: 
"W związku z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 04 marca br. wzywającego Radę Powiatu 
do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie naruszenia prawa polegającego na 
ponownym dopuszczeniu przez Zarząd Powiatu do powierzenia obowiązków dyrektora SP 
ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu bez zachowania procedury konkursowej skorzystałem z 
przysługującego mi uprawnienia inicjatywy uchwałodawczej, postanowiłem przygotować i 
wprowadzić pod dzisiejsze obrady w/w uchwałę. Zwróciłem się do Zarządu Powiatu o 
zaopiniowanie uchwały jak i zawieszenie działalności wybranej już komisji konkursowej. 
Pismo podobnej treści wystosowałem do Komisji Zdrowia i Opieki Zdrowotnej. Komisja 
wydała opinię pozytywną. Zarząd Powiatu jak i radcy prawni Starostwa odmówili 
zaopiniowania. Moje pismo do dnia dzisiejszego pozostało bez odpowiedzi. Informacje o 
odmowie otrzymałem ustnie od Sekretarza Powiatu. W związku z powyższym oraz 
oczekiwaniem na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego do momentu jego 
otrzymania przez Wysoką Radę proszę o zaakceptowanie mojego wniosku. Myślę, że 
podejmując taką decyzję Wysoka Rada jeszcze raz pokaże, że jest skłonna do kompromisu i 
współpracy." (Pisma wystosowane do członków Zarządu i Przewodniczącego Komisji 
Zdrowia z powiadomieniem Wojewody Opolskiego – w załączeniu).   
         Starosta Powiatu Artur Widłak stwierdził, iż w odczytanym przez Przewodniczącego 
Rady Powiatu uzasadnieniu zawarto kilka słów nieprawdy. Podkreślił, iż Zarząd, ani radcy 
prawni nie odmówili zajęcia się przedmiotową sprawą. Odesłał zainteresowanych do 
wnikliwego zapoznania się z protokołem z ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki 
Społecznej, w którym ujęto wypowiedzi wykluczające się wzajemnie. Jeśli Radni ustalają 
pewien tok postępowania pomiędzy sobą, to powinni także ustalić logiczne zeznania. Na 
posiedzeniu Komisji Pan Przewodniczący mówił, iż nie chciał spotykać się ze Starostą i 
Zarządem i nie zabiegał o to, a jedynie złożył pisma. Inny z członków (Zarządu) mówił, iż nie 
dopuszczono Pana Przewodniczącego i nie mógł on dostać się na posiedzenie Zarządu. Nie 
wiadomo, kto minął się z prawdą. Pan Starosta zapewnił, iż stosowna informacja została 
przekazana radcom prawnym, ale nie może być tak, iż w dniu wysyłania materiałów 
sesyjnych do Radnych Pan Przewodniczący przynosi nowy projekt uchwały i w tym samym 
czasie go poprawia, chcąc by zafunkcjonował on na posiedzeniu Zarządu, które akurat się 
zakończyło i by odnieśli się do niego radcy prawni. Opinie wydawane przez Radców 
prawnych Starostwa są przygotowywane bardzo solidnie. Większość ich opinii potwierdza się 
w przeciwieństwie do tych, które Radni otrzymują od różnych innych radców nieponoszących 
żadnej odpowiedzialności za to, co piszą. Pan Starosta poprosił Mecenasa Semeniuka do 
ustosunkowania się do uzasadnienia przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Powiatu 
i poinformowania czy radcy zajęli stanowisko w sprawie przekazanego projektu uchwały po 
to, aby określić czy Pan Starosta mówi prawdę, czy też nie.  
         Przewodniczący Rady Powiatu zaznaczył, iż nie przekazywał nieprawdy, a jedynie 
informację, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi. Od Sekretarza Powiatu uzyskał 
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informację ustną, że radcy prawni nie będą opiniować. Pan Przewodniczący wyraził 
zdziwienie, że rozpoczęto dyskusję nad czymś, co ma być zdjęte z porządku obrad.  
         Radny Fryderyk Trautberg zgłosił wniosek o przerwanie dyskusji i przystąpienie do 
głosowania. 
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, spośród których 16 Radnych zagłosowało za 
przyjęciem wniosku, 1 Radny był przeciw, natomiast od głosu wstrzymało się 3 Radnych.  
W wyniku głosowania dyskusję zakończono. 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z ppkt 9f) 
porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu. 
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za zdjęciem 
w/w projektu z porządku obrad. 
W wyniku głosowania uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu została zdjęta z ppkt 9f) porządku obrad. (Kopia 
projektu uchwały – w załączeniu).  
 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko w konsekwencji rozpatrzenia 
przez Komisję przekazanej przez Radę Powiatu skargi zgłosił wniosek o rozszerzenie 
porządku obrad w punkcie 9 – Podjęcie uchwał o projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi z dnia 22 stycznia 2013r. na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w 
Kędzierzynie – Koźlu.  
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku 
obrad polegającą na wprowadzeniu do pkt 9 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 
dnia 22 stycznia 2013r. na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie 
– Koźlu. 
W głosowaniu 20 Radnych jednogłośnie opowiedziało się za wprowadzeniem do porządku 
obrad w/w projektu uchwały. 
W wyniku głosowania do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi z dnia 22 stycznia 2013r. na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w Kędzierzynie – Koźlu. Skarga ta będzie rozpatrywana w podpunkcie 9f).  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie przesłany Radnym porządek 
obrad sesji, z uwzględnieniem uprzednio przegłosowanych zmian.  
W głosowaniu 20 Radnych jednogłośnie opowiedziało się za przyjęciem porządku obrad.  
 
Ad. 3  
         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z XXXII sesji Rady Powiatu z 
dnia 26 lutego 2013r., który był wyłożony do wglądu w Wydziale Ogólno – Organizacyjnym. 
Do treści protokołu nie wniesiono uwag. 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
protokołu.  
Protokół z XXXII 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. 
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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.  
W związku otrzymaniem uchwały Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 
sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji powiatowego programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi Pan Przewodniczący przekazał wszystkim Radnym kserokopię 
niniejszej uchwały. (Pismo wraz z uchwałą – w załączeniu).  
 
         Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu dzisiejszym przed rozpoczęciem obrad 
otrzymał pisemną rezygnację Radnego Marka Piaseckiego z pełnienia funkcji członka 
Zarządu Powiatu. (Pismo – w załączeniu). Przewodniczący odczytał treść pisma, w którym 
Radny prosi o przyjęcie rezygnacji na sesji w dniu 19 marca br. i zwrócił się do Sekretarza 
Powiatu z prośbą o przygotowanie projektu uchwały w niniejszej sprawie na dzisiejszą sesję. 
Będzie ona głosowana, jako ostatnia.  
         Starosta Powiatu zwrócił uwagę o konieczności przegłosowania zmiany w porządku 
obrad.   
         Przewodniczący Rady Powiatu zaznaczył, iż w porządku obrad jest punkt 
"Wprowadzenie zmian w składzie Zarządu…". Rada będzie głosować nad rezygnacją 
Radnego Marka Piaseckiego w 8 punkcie.  
         Radna Marta Szydłowska zaapelowała o przegłosowanie niniejszej kwestii.  
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie zapytanie: "Kto z Pań i Panów 
Radnych zgadza się na zmianę porządku obrad i wprowadzenie do punktu 8 uchwały 
zwalniającej Pana Marka Piaseckiego z funkcji członka Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego?" 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, spośród których 13 Radnych zagłosowało za w/w 
zmianą, 1 Radny był przeciwny, a od głosu wstrzymało się 6 Radnych. Radny Marek Piasecki 
nie wziął udziału w głosowaniu.  
W wyniku głosowania Rada Powiatu wyraziła zgodę na zmianę porządku obrad sesji w 
punkcie 8. 
 
Ad. 5  
         Starosta Powiatu Artur Widłak przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w okresie od 26 lutego 2013r. do 10 marca 2013r. i 
uzupełnił je o sprawozdanie za okres minionego tygodnia.  
Niniejsze sprawozdanie wraz z uzupełnieniem oraz kalendarzem spotkań Starosty i 
przekazaną Radnym kserokopią pisma przesłanego do Starosty Lublinieckiego ze Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w sprawie uchwały Rady Powiatu dotyczącej powołania komisji 
konkursowej na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Lublińcu oraz ogłoszenia konkursu 
stanowią załączniki do protokołu.  
 
         Radna Dorota Tomala zwróciła się z prośbą o uszczegółowienie informacji na temat 
Konwentu Starostów, który odbył się w dniu 14.03.2013r.  
         Starosta poinformował, iż konwent obejmował 2 tematy: zmiany w szeroko pojętej 
ustawie i zarządzeniach Ministra Zdrowia dotyczących opieki zdrowotnej oraz ustawa 
samorządowa. Pan Starosta z uwagi na pilne obowiązki nie uczestniczył w drugim dniu 
konwentu. W konwencie uczestniczył Wiceminister Zdrowia, który przedstawiał projekty 
zmian w opiece zdrowotnej. Odbyła się bardzo długa dyskusja, w czasie której środowisko 
samorządowe w większości nie zgadzało się z kierunkiem jaki obrało ministerstwo. Zgodnie z 
tymi planami opieka zdrowotna ma być sterowana przez wojewodów, którzy mają wyznaczać 
oddziały i stwierdzać jaki oddział, na jakim terenie będzie potrzebny. Samorządy stoją na 
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stanowisku, że powinni to robić Marszałkowie Województw, Zarządy Województw lub też 
komisje składające się ze wszystkich Starostów Powiatów z danego województwa oraz 
Zarządu Województwa. Uzasadniano propozycję ministerstwa tym, iż Wojewoda nie jest 
stroną zainteresowaną, gdyż nie ma pod sobą szpitali, co jest nieprawdą. Konwent Starostów 
przekazał swoje uwagi w nadziei, że będą one uwzględnione. Wiceminister zadeklarował 
wolę prowadzenia dalszych rozmów w tym temacie. Proponowane zmiany mają również 
wiązać się z reorganizacją Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez powołanie specjalnej 
agencji. Również w tej kwestii stanowisko ministerstwa i samorządów jest rozbieżne. 
Starostowie przygotują oficjalne stanowiska odnośnie przedstawianych propozycji. W 
Konwencie brali udział Starostowie z Województw: Opolskiego, Śląskiego, Dolnośląskiego i 
Lubuskiego. Wszyscy zgodnie wyrażali niezadowolenie z kierunku, który obrało 
ministerstwo, gdyż nie usprawni to systemu zarządzania tylko bardziej je zbiurokratyzuje.  
         Radna Jadwiga Mroczko w świetle informacji o zapoznaniu się przez Zarząd Powiatu w 
dniu 06 marca br. z bieżącą sytuacją SP ZOZ poprosiła o przekazanie tej informacji Radzie. 
Zwróciła również uwagę, iż Zarząd zapoznał się z informacją o przebiegu wykonania budżetu 
za rok ubiegły w związku z czym można oczekiwać przedstawienia wyniku finansowego. 
Radna w kontekście informacji o zawarciu przez Zarząd umowy o współpracy z 
Uniwersytetem Wrocławskim – Instytut Konfucjusza w zakresie propagowania języka i 
kultury chińskiej na terenie Powiatu zapytała o skutki finansowe dla Powiatu z tym związane.  
         Starosta Powiatu odpowiedział, iż skutki finansowe w związku z umową z 
Uniwersytetem Wrocławskim dla Powiatu są niemalże zerowe. Lektor języka chińskiego jest 
opłacany przez Instytut Konfucjusza i przyjeżdża na własny koszt. Powiat jedynie udostępnia 
salę w szkole, gdzie odbywają się zajęcia. Jedynym kosztem jest opłacenie noclegu w Bursie 
Szkolnej, ponieważ w związku z dużą ilością chętnych lektor nie jest w stanie przeprowadzić 
wszystkich zajęć w ciągu jednego dnia. Jeśli zmniejszy się ilość zainteresowanych i liczba 
grup zmaleje to nie będzie konieczności zapewnienia noclegu. Odnośnie sytuacji SP ZOZ Pan 
Starosta stwierdził, iż Zarząd nie może jednoznacznie stwierdzić jak ona wygląda, gdyż 
główna księgowa zakładu podaje wiele wariantów. Wykryto tak wiele błędów, że Zarząd nie 
jest w stanie ocenić rzeczywistego wyniku finansowego SP ZOZ na dzień dzisiejszy. 
Przedstawiane informacje wahały się o około 2 000 000 zł. Sytuacja zakładu jest trudna, 
szereg wykrytych błędów księgowych uniemożliwiał prawidłowe ustalenie wyniku 
finansowego. W pierwszej kolejności trzeba poprawić błędy w księgach rachunkowych i 
dopiero potem można ustalić prawidłowy wynik. Podawane przez księgową informacje były 
dla Starosty Powiatu zaskoczeniem, gdyż w przeciągu kilku dni pojawiały się różnice rzędu 
2-3 000 000 zł. To rodzi obawy dotyczące prowadzenia księgowości w SP ZOZ. Zakład był 
badany ciągle przez tego samego audytora, co jest także winą Radnych, gdyż zgadzali się na 
to. Pewne popełniane błędy przenosiły się z roku na rok. Niektóre z nich ciągną się od 2008r.   
         Pełniący obowiązki Dyrektora SP ZOZ Andrzej Mazur potwierdził, iż Główna księgowa 
zakładu podała dwa wyniki finansowe: + 1 700 000 zł. i -900 000 zł. W związku z faktem, iż 
audyt wewnętrzny nie był przekonujący uruchomiono audyt zewnętrzny, którego pierwszy 
etap zakończył się stwierdzeniem audytora, iż na podstawie przedstawionych danych nie 
można ocenić stanu finansowego SP ZOZ. Audytor zalecił dokonanie poprawek w księgach 
finansowych. Wyniki II etapu audytu zostaną przedstawione prawdopodobnie w przyszłym 
tygodniu. Pan Dyrektor podkreślił, iż pewne jest, że SP ZOZ nie ma płynności finansowej.  
Przekazując bieżącą informację o najistotniejszych w obecnym momencie sprawach w SP 
ZOZ Pan Dyrektor zapewnił, że administracja SP ZOZ jest od dnia 06 lutego gotowa do 
ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę lądowiska dla helikopterów, o czym 
poinformowano na piśmie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia SP ZOZ musi 
posiadać lądowisko dla helikopterów do końca roku bieżącego, aby uzyskać kontrakt na 
ratownictwo medyczne od 01.01.2014r. Przeszkodami do uruchomienia postępowania są: 
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brak dokumentu uprawniającego SP ZOZ do dysponowania działką pod budowę lądowiska 
(dokumenty czekają na uzgodnienie przez Prezydenta Miasta), brak dyrektora SP ZOZ z 
konkursu, mającego uprawnienia do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Pan Starosta 
oddelegował Pana Mazura na podstawie art. 42 kodeksu pracy do tymczasowego zarządzania 
zakładem i zgodnie z orzecznictwem prawnym ma on prawo do podejmowania decyzji 
dotyczących kwestii bezpośredniego zarządzania i funkcjonowania SP ZOZ, lecz nie posiada 
uprawnień do decydowania o inwestycjach. W dniu dzisiejszym do SP ZOZ wpłynęły 3 
pisma m.in. pismo z Centrum Informatyzacji Ochrony Zdrowia informujące o tym, iż w 
bieżącym roku nie będzie naboru wniosków o środki unijne na budowę lądowisk. Pan 
Dyrektor wiedział o tym wcześniej, gdyż wiadomo, że od 2014 do 2020r. będą dodatkowe 
środki UE, na które zostanie ogłoszony nabór. Jest duża szansa na zrefinansowanie kosztów, 
które Rada Powiatu ofiarowała na budowę lądowiska. Partycypowanie w środkach unijnych 
będzie możliwe pod warunkiem udzielenia do jutra odpowiedzi na otrzymane dziś pismo 
Wojewody Opolskiego, który prosi o wskazanie przewidywanego terminu zakończenia 
budowy lądowiska. Odpowiedź jest trudna w związku z przedstawionymi przeszkodami tj. 
brakiem prawa do działek i brakiem możliwości podejmowania decyzji inwestycyjnych, a 
musi być ona udzielona do dnia jutrzejszego. Wojewoda Opolski wystosował w dniu 
dzisiejszym do SP ZOZ pismo z zapytaniem czy zakład posiada lądowisko zastępcze 
niespełniające wymagań § 3 rozporządzenia ministra. Dziś też przesłano odpowiedź, do której 
załączono mapy i wszystkie dokumenty świadczące, że SP ZOZ posiada takie lądowisko. 
Podsumowując: jest szansa na budowę lądowiska po pokonaniu w/w przeszkód. 
Pan Dyrektor omówił sytuację oddziału pediatrii. Przypomniał, iż informacje o jego złym 
stanie i konieczności niezwłocznego przeniesienia pojawiały się w prasie od kilku lat. 
Zaprezentował pozytywnie zaopiniowany przez ordynatora oddziału pediatrii wstępny plan 
przygotowany przez biuro projektowe Pana Jana Domina, zgodnie z którym oddział pediatrii 
spełniałby wymogi postawione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia jeśli zostałby 
przeniesiony na byłe miejsce oddziału ortopedii. Konieczne byłoby jednak zlecenie do końca 
bieżącego tygodnia projektantowi ostatecznego zaprojektowania oddziału, a do tego 
potrzebna jest decyzja dyrektora SP ZOZ wyłonionego w konkursie.  
Aktualnie administracja SP ZOZ finalizuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska pod nazwą "uporządkowanie gospodarki cieplnej i uporządkowanie gospodarki 
odpadami". Z WIOŚ uzgodniono już wniosek dotyczący uporządkowania gospodarki cieplnej 
w zakresie ocieplania stropów we wszystkich obiektach szpitala (w Kędzierzynie i w Koźlu), 
którego szacowany koszt wyniesie ponad 1 000 000 zł. (95 % kosztów będzie można pokryć 
środami pozyskanymi z funduszu). W związku z ogromnymi kosztami ogrzewania wody w 
ramach uporządkowania gospodarki cieplnej SP ZOZ chce zamontować solary albo pompę 
wodną lub napowietrzną. Na ten cel również zakład otrzyma środki z WIOŚ, jeżeli 
niezwłocznie złoży niniejsze wnioski. Istnieją ogromne szanse na to, by w czerwcu wejść na 
listę priorytetów funduszu na 2014r. z możliwością wykorzystywania środków już w roku 
bieżącym. Jeśli uda się to zrealizować to przyszłoroczna zima może być znacznie tańsza dla 
zakładu. Przeszkodę w realizacji tej inwestycji stanowi brak dyrektora SP ZOZ wyłonionego 
z konkursu, chyba że powiat wypracuje inne rozwiązanie.  
         Radna Dorota Tomala odnosząc się do informacji dotyczącej szpitalnego oddziału 
pediatrii przypomniała, iż o tym problemie rozmawiano już w ubiegłej kadencji Rady. 
Proponowane Radzie plany nie uwzględniały przeniesienia oddziału dziecięcego i znalezienia 
dla niego miejsca w remontowanym budynku szpitala. Radni otrzymali pismo, w którym 
przedstawiono żale i skargi na to, że nie zabezpieczono ani nie dano gwarancji, iż będzie 
wypracowane rozwiązanie dla niniejszego oddziału. Ze strony Dyrektora Majchera padały 
zapewnienia, że ten oddział jest równie ważny i bierze się go pod uwagę w następnych 
koncepcjach. Okazało się, że jednak tak nie było. Dobrze, że wypracowano propozycję, 
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mówiącą w jaki sposób można to zrobić. Radna wyraziła nadzieję, iż w sytuacji braku 
dyrektora powołanego z konkursu władze Starostwa wypracują sposób, który pozwoli na 
realizację tego zamierzenia i spełnienie oczekiwań rodziców oraz dzieci poprzez zapewnienie 
właściwych warunków opieki nad pacjentem.  
         Radny Mark Piątek przypomniał złożony przez siebie w październiku ub. roku wniosek 
w sprawie skonsultowania się z Wicewojewodą Antonim Jastrzębskim i wystosowania przez 
Zarząd do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pism o przyznanie z 
oszczędności w budżecie środków na budowę lądowiska. Wicewojewoda do dnia dzisiejszego 
nie otrzymał niniejszych pism do wiadomości. Radny zapytał czy Zarząd wystosował 
jakiekolwiek pisma w przedmiotowej sprawie do ministerstw.  
         Starosta Powiatu zapewnił, iż pisma zostały przesłane i otrzymano już odpowiedzi na 
nie. Zwrócił uwagę, iż po raz pierwszy przedstawiono koncepcję obniżenia kosztów 
funkcjonowania SP ZOZ nieuwzględniającą jedynie zwolnień pracowniczych. Zawsze 
przedstawiano oszczędności generowane poprzez zwolnienia. Okazuje się, iż ogrzewanie 
budynków SP ZOZ i wody stanowi bardzo duży koszt w ogólnej puli kosztów 
funkcjonowania zakładu. Przedstawiona przez Pana Mazura koncepcja jest niemalże 
bezkosztowa patrząc na wydatki z własnego budżetu. Dotąd propozycje pewnych inwestycji 
wiązały się z wystąpieniami o środki z budżetu powiatu, a obecnie okazuje się, że można 
pozyskać środki z WIOŚ w wysokości 95 % przedsięwzięcia. Zysk energetyczny będzie 
przekładać się wprost na koszty funkcjonowania SP ZOZ. To spowoduje również szansę na 
zmniejszenie zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych. Otwieranie nowych specjalizacji i 
oddziałów nie zawsze przynosi efekt ekonomiczny. Ten efekt natomiast jest jednoznaczny. 
Trzeba szukać tego rodzaju pomysłów i je popierać. Szpital w Kędzierzynie – Koźlu liczący 
niemal 400 łóżek i zatrudniający 700 osób jest jednym z największych w województwie, 
dlatego musi być prowadzony racjonalnie i efektywnie.  
         P.o. dyrektor Andrzej Mazur powracając do informacji o piśmie z CIOZ poinformował, 
iż niniejsze centrum jest częścią Ministerstwa Zdrowia, do którego przesłano postulaty w 
sprawie lądowiska. W odpowiedzi uzyskano informację, iż nie będzie już naboru wniosków 
na pozostałe środki. Próbowano również pozyskać niezrealizowane pieniądze z Krajowego 
Systemu Operacyjnego określonego do roku 2012, ale odpowiedź jednoznacznie mówi o tym, 
że nie będzie naboru na te środki. Zostaną ogłoszone nabory na nowe środki. Pan Dyrektor 
podjął próby ustalenia spotkania z nowym dyrektorem CIOZ w celu podjęcia rozmów 
dotyczących możliwości pozyskania pieniędzy.  
         Radny Marek Piątek zwrócił uwagę, iż zdanie przez niego pytanie nie dotyczyło pism 
wysłanych przez pełniącego obowiązki dyrektora SP ZOZ w roku bieżącym, tylko pism, które 
miały być wystosowane w ubiegłym roku przez Zarząd Powiatu w sprawie przyznania 
środków z oszczędności, jakimi pod koniec roku dysponowały ministerstwa. Wicewojewoda 
Opolski Antoni Jastrzębski poprzez Wiceministra Stanisława Rakoczego chciał udzielić 
Powiatowi pomocy w pozyskaniu tych środków. Radny ponownie zadał pytanie czy w 
ubiegłym roku pisma zostały przez Zarząd wystosowane.  
         Starosta Powiatu zadeklarował, iż udzieli precyzyjnej odpowiedzi na piśmie na zadanie 
pytanie. 
         Radna Danuta Wróbel w związku z przedstawioną w sprawozdaniu informacją o 
wpływie subwencji i jej poszczególnych części zapytała czy spodziewano się takich właśnie 
kwot, czy też są one zawyżone lub zawyżone i w związku tym powiatowi grożą pewne 
"przetasowania" w budżecie.  
         Starosta Artur Widłak wyjaśnił, iż poza subwencją oświatową pozostałe części 
subwencji są niewielkie. Subwencja równoważąca wynosiła 1 900 000 zł.  
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Skarbnik Powiatu uzupełniła informując, iż część równoważąca subwencji ogólnej uległa 
zwiększeniu o 607 zł., część wyrównawcza nie zmieniła się, a część oświatowa została 
zwiększona o 454 218 zł.  
         Pan Starosta podkreślił, iż ogromnym wspólnym sukcesem szkół, Zarządu i Wydziału 
Oświaty jest takie przygotowanie naboru, w którym pomimo zmniejszającej się populacji 
spowodowano uzyskanie większej subwencji. Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski otrzymując 
większą subwencję oświatową od ubiegłorocznej jest wyjątkiem na Opolszczyźnie. Dobrze 
przemyślano i przygotowano sieć szkół oraz podjęto decyzję o oddaniu Zespołu Szkół w 
Komornie gminie Reńska Wieś, dzięki czemu osiągnięto zysk około 800 000 zł. Dobrym 
wynikiem zakończyły się nabory w szkołach, które mają podwyższoną subwencję. W 
dalszym ciągu czynione są starania, aby rozwijać kierunki dające wyższą subwencję na 1 
ucznia tj. szkolnictwo specjalne składające się ze szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły 
przysposabiającej, a w przyszłości i zawodowej. Ponadto w ZSŻŚ także rozwijane są kierunki 
żeglugowe, na które subwencja jest wyższa. Ogólnie sytuację w oświacie udaje się 
równoważyć. Założenia poczynione w stosunku do przyszłego naboru mają na celu jeszcze 
większą poprawę sytuacji. Pan Starosta wyraził przekonanie, że w przyszłym roku szkolnym 
oświata zamknie się w źródłach finansowania i możliwe będzie przeznaczenie konkretnych 
kwot na inwestycje oraz poprawę bazy materialnej.  
         Radna Małgorzata Tudaj poinformowała, iż na posiedzeniu Komisji Budżetu omawiano 
możliwości kredytowania ewentualnych przedsięwzięć w szpitalu z funduszy "Norweskich". 
W ramach tych funduszy miały funkcjonować dwa programy. Radna do 14 marca sprawdzała 
stronę ministerstwa, gdyż w dniu 15 marca miał być ogłoszony pierwszy konkurs. Nie 
wiadomo czy został on już ogłoszony, dlatego Radna poprosiła o informacje w tej sprawie 
oraz określenie czy nie można byłoby aplikować o środki w ramach programu skierowanego 
do placówek służby zdrowia niewymagającego wkładu własnego lub w programach 
skierowanych do jednostek samorządowych.  
         Starosta Powiatu potwierdził, iż z jego informacji wynika, że takie prace były 
prowadzone i są kontynuowane.  
         Dyrektor Andrzej Mazur potwierdził, iż SP ZOZ posiada bardzo obficie przygotowany 
pod względem merytorycznym program zakupu sprzętu. Głównym warunkiem aplikowania o 
środki na sprzęt jest możliwość wykorzystywania go jedynie w profilaktyce. Wniosek 
sporządzono tak, aby osiągnąć maksymalne korzyści. Według informacji pracowników 
odpowiedzialnych za niniejszy projekt SP ZOZ jest na bieżącym etapie. Na pytanie czy 
wnioski zostały złożone Pan Dyrektor zapewnił, iż udzieli odpowiedzi na piśmie.  
         Radny Fryderyk Trautberg powracając do kwestii lądowiska zwrócił uwagę, iż Pan 
Dyrektor Mazur w lokalnych mediach informował, że lądowisko jest niepotrzebne i można 
wykorzystać miejsce do lądowania na boisku. Obecnie nagle sytuacja zmieniła się o 180 
stopni. Radny zapytał, dlaczego nagle Pan Dyrektor został poplecznikiem budowy lądowiska. 
Ponadto nawiązując do przedstawionego projektu (przeniesienia oddziału pediatrii) Radny 
poprosił o wskazanie źródła finansowania tego przedsięwzięcia, gdyż ciężar sfinansowania 
tego spadnie na Radę Powiatu. Wiadomo, że pewne projekty były już opracowane i Radny 
obawia się, że zostaną one wyrzucone, a w ich miejsce znów będą opracowywane nowe żeby 
pokazać, że jest dobrze. Szpital ciągle spada w dół i wpada w długi. Radny poprosił o 
przedstawienie faktów, gdyż jako były pracownik zakładu posiada informacje z innych źródeł 
i wie, że nie jest tak dobrze, jak to jest przedstawiane. Zwrócił się o obiektywne 
informowanie mediów, że sytuacja zakładu nie jest dobra, pomimo zmiany dyrektora, który 
już wprowadził pewne reorganizacje. Zdaniem Radnego zawsze największymi kosztami są 
koszta osobowe i wprowadzenie źródeł odnawialnych nie wzmocni bardzo kondycji 
finansowej szpitala.  
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         P.o. Dyrektor Andrzej Mazur podkreślił, iż od początku jest zwolennikiem posiadania 
przez SP ZOZ lądowiska, przy czym uważa, że powinno być ono wybudowane za pieniądze 
unijne i do tego dąży. Nigdy nie mówił, żeby nie budować lądowiska. Obecnie istnieją szanse 
na zrefinansowanie środków, jakie zostaną wydatkowane na budowę lądowiska. Zakład od 06 
lutego jest gotowy do rozpoczęcia inwestycji, ale przeszkodą jest brak prawa do działki pod 
budowę. Lądowisko musi być, gdyż SP ZOZ musi mieć kontrakt na ratownictwo medyczne.  
Odnośnie sytuacji w zakładzie Pan Dyrektor podkreślił, iż nie jest ona dobra, bo nie ma 
płynności finansowej. W kwestii oszczędności na energii nie zgodził się z opinią, że ona nie 
zmieni sytuacji podmiotu, który taką inwestycję wdroży. Oszczędność energetyczna jest 
programem unijnym i światowym. SP ZOZ będzie realizować to za środki zewnętrzne.  
         Radny Fryderyk Trautberg ad vocem przypomniał wypowiedzi Pana Mazura w Radio 
Park odnośnie obowiązku posiadania lądowiska, w których wyrażał oburzenie, że 
prawdopodobnie jeszcze będzie trzeba kupić helikopter. Wówczas Pan Dyrektor deklarował, 
iż załatwi w Warszawie odroczenie sprawy lądowiska.  
         Pan Dyrektor stwierdził, iż nie jest to prawda. Informował jedynie, iż z odpowiedzi na 
interpelację Posła Tomasza Garbowskiego wie, że w Ministerstwie Zdrowia trwają prace 
związane ze sprawami zawartymi w rozporządzeniu ministra w sprawie lądowisk. Zadano 
pytanie czy prace dotyczą przesunięcia terminu, czy innych kwestii. Z uzyskanej informacji 
wynika, iż termin budowy lądowisk zostanie utrzymany najprawdopodobniej do 31 grudnia 
br. Pan Mazur poinformował, iż jego oddelegowanie do pełnienia obowiązków zarządcy 
zakładu kończy się za 4 tygodnie. Mimo tego poinformuje Wojewodę, że lądowisko zostanie 
oddane do użytku do dnia 31 grudnia br.   
         Radna Beata Łobodzińska przypomniała zadane na poprzedniej sesji pytanie, co ile 
czasu powinna być dokonywana zmiana biegłego rewidenta badającego bilans SP ZOZ i czy 
jest to regulowane przepisami prawa. Poprosiła radcę prawnego o odpowiedź w niniejszej 
sprawie. Ponadto zwróciła się do Dyrektora Mazura z pytaniem o źródła finansowania 
inwestycji, o których mówił.  
         P.o. Dyrektor SP ZOZ podkreślił, iż jeśli będzie pozwolenie na proponowane 
rozwiązania to SP ZOZ ma 1 600 000 zł. zarezerwowane przez Urząd Miasta z 
przeznaczeniem na neurologię, ale w trakcie rozmów z Prezydentem Miasta i Radą Miasta 
będzie można uzyskać zgodę na ich wykorzystanie na przedstawione przedsięwzięcie. SP 
ZOZ ponadto czeka na środki ze sprzedaży nieruchomości na Pl. Gwardii Ludowej 1. Zakład 
wystąpił także do Fundacji Polsat, Fundacji TVN i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o 
wsparcie tych inicjatyw. Pan Dyrektor wyraził nadzieję, iż wśród Radnych również nie 
znajdzie się nikt, kto nie będzie za oddaniem nowego oddziału dziecięcego.   
         Starosta Artur Widłak dodał, iż środki ze sprzedaży przychodni przy Pl. Gwardii 
Ludowej 1, jakiej ma dokonać miasto powinny zgodnie z umową zasilić SP ZOZ. Według 
szacunków jest to kwota powyżej 1 000 000 zł. Wyraził nadzieję, iż Rada Miasta dotrzyma 
umowy i środki ze sprzedaży przychodni wpłyną do SP ZOZ.  
         Pan Dyrektor Mazur podkreślił, iż jeśli uda się zrefinansować koszty budowy lądowiska 
to będzie czynił zabiegi, aby Rada Powiatu zgodziła się na to, by wydatkowany 1 000 000 zł. 
pozostał w SP ZOZ.  
         Mecenas Mirosław Semeniuk odpowiadając Radnej Beacie Łobodzińskiej 
poinformował, iż nie są mu znane przepisy ustawowe, które w jakikolwiek sposób 
ograniczałyby wybór rewidentów. Wynika to z ogólnie przyjętych zasad transparentności, aby 
opinie rewidentów były obiektywne. 
         Radna Dorota Tomala przypomniała, iż Radni otrzymywali od Dyrektora SP ZOZ 
propozycje do zaopiniowania i podjęcia decyzji, której z firm należy powierzyć badanie 
bilansu. W trakcie omawiania tego tematu kwestionowano fakt, iż po raz kolejny pojawiała 
się ta sama firma, jednak jej oferta była najkorzystniejsza i z uwagi na cenę była wybierana. 
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         Radny Marek Piasecki poinformował, iż Dyrektor Mazur tłumaczył Zarządowi, że tak 
duża różnica pomiędzy podanymi kwotami wyniku finansowego jest spowodowana 
podejściem księgowego do rozliczenia niezakończonej inwestycji. W tej kwestii księgowa SP 
ZOZ ma inne podejście od audytora.  
         Dyrektor Andrzej Mazur wyjaśnił, iż z informacji uzyskanych od audytora 
zewnętrznego przepisy wymagają, aby oddana budowa nie figurowała w księgach 
rachunkowych jako inwestycja w trakcie. Rozmowa na ten temat będzie możliwa po 
zakończeniu audytu. Audytor wyjaśniał, iż nie może określić sytuacji finansowej SP ZOZ na 
podstawie przedstawionych danych, ponieważ np. tlenownia oddana do użytku w 2008r. 
nadal figuruje jako "inwestycja w toku", a to rozlicza się w zupełnie inny sposób. Jest to jeden 
z wielu elementów wpływających na brak możliwości oceny stanu finansowego zakładu.  
 
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka poinformowała o braku możliwości przedstawienia 
informacji o stanie zobowiązań SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle z uwagi na to, iż jednostka ma 
obowiązek przekazać stosowne informacje do dnia 20 każdego miesiąca, a sesja odbywa się 
w terminie wcześniejszym.  
Pani Skarbnik przekazała Radnym tabelaryczną informację z zakresu wydatków, zobowiązań 
i należności jednostek organizacyjnych powiatu wg stanu na dzień 28.02.2013r. (Informacja 
w formie tabeli – w załączeniu).  
 
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak poinformowała, iż w dniu 14 marca br. w 
Starostwie rozpoczęła się kontrola Urzędu Wojewódzkiego w zakresie prawidłowości 
wykorzystania dotacji udzielonych w 2012r. z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania 
związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.  
 
Ad. 6 
         Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Duszel przedstawił 
informację o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. Poinformował, iż Komisja na 
posiedzeniu w dniu 12.03.2013r. zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2012r. oraz z realizacją wszystkich programów. 
Zapoznano się również z materiałami z Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej o podmiotach 
POZ funkcjonujących na terenie powiatu. Następnie Przewodniczący Komisji odczytał opinie 
w sprawie projektów uchwał i wnioski podjęte przez Komisję na niniejszym posiedzeniu. 
(Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji – w załączeniu do niniejszego protokołu.)  
 
         Przewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Stefan Wałach złożył informację 
o pracy Komisji mówiąc, iż posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 11.03.2013r. w Ognisku 
Artystycznym w Kędzierzynie – Koźlu. Członkowie Komisji zapoznali się z działalnością 
niniejszej jednostki.  W trakcie wizyty Komisja przekonała się, że są tam prowadzone bardzo 
ciekawe zajęcia rozwijające młodzież artystycznie. W związku z znacznym zawężeniem tego 
rodzaju zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjalnych uznano, iż działalność Ogniska 
powinna być przez powiat wspierana w szczególny sposób. Rozmawiano o potrzebie 
wybudowania sali koncertowej, lecz uznano, iż jest to sprawa przyszłości. Komisja podjęła 
wniosek w sprawie XX Jubileuszowego Opolskiego Plebiscytu Najlepsi z Najlepszych. 
(Wniosek – w załączeniu). Komisja rozpatrzyła pozytywnie 3 pisma w sprawach: zakupu 
programu dla szkół ponadgimnazjalnych do prowadzenia systemu rekrutacji za kwotę 3 400 
zł., w sprawie wykonania audytu w szkołach stanowiącego pomoc przy organizacji roku 
szkolnego oraz w sprawie zakupu programu VULCAN mającego na celu wsparcie kontroli 
szkół niepublicznych za kwotę 13 520 zł.  
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         Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Małgorzata Tudaj składając 
informację o pracy Komisji powiedziała, iż Komisja spotkała się 15.03.2013r. Na posiedzeniu 
zapoznano się z informacją o działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
przedstawioną przez Panią Inspektor Annę Kopanię. Pani Przewodnicząca przytoczyła dane 
statystyczne odnośnie realizowanych zadań PINB. W następnej części posiedzenia Komisja 
spotkała się z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg. Planowano omówić realizację zadań 
w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, lecz w związku z brakiem pełnych 
danych i podsumowania akcji temat został przeniesiony na następne posiedzenie. Komisja 
analizowała stan dróg i bezpieczeństwo na drogach powiatowych, m.in. dyskutowano na 
temat Alei Lisa, chodnika przy ul. Mickiewicza w Bierawie, skrzyżowania Alei Jana Pawła z 
ul. Miłą i ul. 1 Maja, gdzie miał miejsce kolejny bardzo poważny wypadek. Dyrektor PZD 
poinformował Komisję, iż Zarząd przeprowadzi rozmowy z Wójtami gmin i Prezydentem 
miasta w sprawie ustalenia, które drogi zdaniem włodarzy poszczególnych gmin wymagają 
remontu w pierwszej kolejności i partycypacji gmin w tych remontach. W tym celu należy 
zawierać stosowne porozumienia. Brak partycypacji gmin oraz niespełnienie kryteriów 
stawianych dla dróg zgłaszanych do "schetynówek" przyczyniły się do bardzo niskiej 
punktacji wniosków zgłoszonych przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski. Komisja 
analizowała również planowane działania oraz remonty dróg i podjęła kilka wniosków. Pani 
Przewodnicząca odczytała niniejsze wnioski (Wnioski z posiedzenia Komisji – w załączeniu). 
Komisja omówiła również sprawę wpływu środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska w związku ze zmianą zasad ich przekazywania samorządom oraz kwestię 
rezygnacji z niektórych zadań, które miały być finansowane tymi środkami. W tym roku 
wpływy z kar i opłat za korzystanie środowiska zostaną przeznaczone na współpracę z WIOŚ 
oraz termomodernizację dachu w ZS Nr 1. Radna Olga Pokorska – Młodzińska zwróciła się z 
prośbą o informację z Wydziału Ochrony Środowiska czy po ostatniej sesji wystosowano 
pismo do Marszałka Województwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza benzenem oraz 
dalszego korzystania ze stacji mobilnej. Członkowie Komisji zastanawiali się nad 
możliwościami pozyskiwania środków na remonty i inwestycje drogowe.  
 
         Przewodnicząca Komisji Budżetu Jadwiga poinformowała, iż Komisja odbyła swoje 
posiedzenie w dniu 13.03.2013r. W trakcie posiedzenia zapoznano się z informacją 
Kierownika Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej o możliwościach 
pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej oraz Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. W drugiej części posiedzenia Komisja opiniowała zmiany budżetu 
przygotowane na dzisiejszą sesję. Pani Przewodnicząca zachęciła zainteresowanych do 
lektury materiałów przekazanych Komisji przez Kierownika PCIEG. Stanowią one załącznik 
do protokołu z niniejszego posiedzenia. Komisja zapoznała się z informacją o projektach, na 
które otrzymano już środki i podpisano umowy lub są one w trakcie podpisywania i projekty, 
które są obecnie realizowane. Wysłuchano także informacji o projektach, które są po ocenie 
formalnej i znajdują się w fazie oceny merytorycznej. Omawiano również sprawy zgłaszania 
wniosków do programu "schetynówek" oraz powody niskiej punktacji wniosków w sprawie 
modernizacji Alei Lisa oraz budowy chodnika przy ul. Mickiewicza w Bierawie. W sprawie 
Alei Lisa wystąpiono o współfinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. 
Komisja otrzymała wiadomość, że powiat otrzymał promesę na współfinansowanie dwóch 
zadań w ramach środków popowodziowych. Pan Kierownik mówił także o projektach 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym projektów na rzecz 
społeczności romskiej. Kierownik mówił też o możliwościach współfinansowania zadań ze 
środków Europejskich Obszarów Gospodarczych i Norweskiego Mechanizmu Finansowania, 
do którego nabór miał być ogłoszony w marcu br. Do programów norweskich mogły 
występować szpitale, domy pomocy społecznej, organizacje pozarządowe itd. Komisję 
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zainteresował punkt dotyczący możliwości pozyskania środków na hospicja i pomoc osobom 
starszym, niesamodzielnym i przewlekle chorym oraz na profilaktykę chorób 
nowotworowych mającą na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności.  
Komisja skierowała do Zarządu Powiatu wniosek o zwrócenie się do wójtów poszczególnych 
gmin o wytypowanie dróg do zgłoszenia do Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych wraz z deklaracjami w formie uchwał Rad Gmin o partycypacji w kosztach tych 
zadań. W następnej części posiedzenia Komisja zaopiniowała pozytywnie proponowane 
zmiany w budżecie oraz zmianę wieloletniej prognozy finansowej i projekt uchwały w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego wynikającego z uchwały budżetowej na 
2013r. Komisja zgłosiła do Pani Skarbnik pytania odnośnie stanu zadłużenia powiatu i 
przekazanych przez gminę Kędzierzyn – Koźle środków dla SP ZOZ z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na sesji. (Wyciąg z protokołu zawierający wnioski i pytania – w załączeniu).  
         Skarbnik Wiesława Trelka poinformowała, iż według stanu na dzień dzisiejszy 
zadłużenie powiatu z tytułu kredytów wynosi 12 280 846,08 zł. Podana na posiedzeniu 
Komisji w przybliżeniu kwota 10 000 000 zł., nie zawierała kwoty kredytu zaciągniętego w 
CITI Banku, który nie będzie podlegał konsolidacji. Odnośnie pytania o to czyj majątek 
zwiększy kwota przekazana przez miasto poza budżetem powiatu SP ZOZ-owi wyjaśniła, iż 
dotacja ta w ogóle nie rzutuje na kapitał założycielski, ani zapasowy. Dotacja od miasta w 
kwocie 619  331 zł. przeznaczona na wyposażenie oddziału ortopedii jest zaksięgowana w 
pozostałych przychodach operacyjnych. Druga dotacja w kwocie 618 919 zł. została 
przekazana na sfinansowanie programów profilaktycznych dla mieszkańców gminy.  Ponadto 
dotacja w kwocie 25 000 zł. udzielona z budżetu powiatu dla SP ZOZ została przeznaczona 
na dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Judyma do potrzeb przejętego "małego" SP 
ZOZ. Wszystkie wymienione kwoty zostały zaksięgowane jako pozostałe przychody 
operacyjne mające wpływ na wynik finansowy danego roku budżetowego. Pani Skarbnik 
wspomniała, iż w wyniku zmiany przepisów zostanie wyksięgowana amortyzacja.  
         Radna Marta Szydłowska poprosiła o informację, za jakie kwoty dokonano sprzedaży 2 
aptek.  
         Skarbnik Powiatu odpowiedziała, iż apteka znajdująca się przy szpitalu w Koźlu została 
sprzedana za 175 000 zł. Dokonano wyceny całej nieruchomości tj. gruntu z rozbudowanym 
budynkiem portierni oraz oszacowano poniesione przez osobę wynajmującą nakłady na ten 
obiekt. Wycenę pomniejszono o wyszacowaną kwotę nakładów i w związku z tym aptekę 
sprzedano za 175 000 zł. Druga apteka przy ul. Judyma jeszcze nie została sprzedana, 
ponieważ działka, na której się ona znajduje jest obecnie dzielona.  Po dokonaniu podziału 
geodezyjnego działki możliwe będzie oszacowanie wartości niniejszych nieruchomości.  
         Radna Marta Szydłowska zapytała czy sprzedaż będzie dotyczyła samego obiektu, czy 
też działki. 
         Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Waldemar 
Nowak poinformował, iż Zarządowi przekazano graficzną propozycję wydzielenia działek i 
są to minimalne działki niezbędne do funkcjonowania obiektów. Ich powierzchnie nie zostały 
jeszcze określone, ale Pan Kierownik szacuje, iż powierzchnia działki związanej z apteką 
wynosi około 3-4 ary.  
 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko poinformował, iż Komisja w 
okresie międzysesyjnym spotkała się 18.03.2013r. Komisja rozpatrzyła skargę złożoną przez 
firmę ----------------------------------------- na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg. Niniejszą skargę uznano za niezasadną. Komisja zapoznała się również z regulaminem 
premiowania, wynagradzania, pracy i regulaminem kontroli zarządczej DPS w Sławięcicach i 
nie wniosła do przedstawionych dokumentów uwag. Zapoznano się także z realizacją 
dochodów i wydatków w jednostkach oświatowych za 2012r. Kolejno Komisja z uwagi na 
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brak odpowiedzi ponowiła wniosek do Zarządu z dnia 18.02.2013r. dotyczący warunków 
zatrudnienia i płacy Prezydenta Miasta w SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle w porównaniu do 
zarobków innych lekarzy zatrudnionych w tym zakładzie. (Wnioski - w załączeniu do 
protokołu).  
 
         Przewodnicząca doraźnej Komisji ds. Statutu Powiatu Dorota Tomala poinformowała, 
iż projekt statutu jest analizowany przez radców prawnych i potrwa to jeszcze pewien czas.  
 
Ad. 7  
         Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Czeczot za pomocą 
prezentacji multimedialnej złożyła sprawozdanie z działalności PCPR za 2012r. Niniejsze 
sprawozdanie obejmowało realizację: 
 Powiatowego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim, 
 Powiatowego Programu Wspierania Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 

2012r., 
 Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Kędzierzyńsko – Kozielskim za 2012r., 
 Powiatowego Programu Współpracy Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z 

organizacjami pozarządowymi za 2012r., 
 Ocenę zasobów pomocy społecznej. 
Obszerne sprawozdanie z działalności PCPR z uwzględnieniem w/w programów w formie 
pisemnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
         
         Radna Małgorzata Tudaj odnosząc się do przedstawionych informacji o 166 rodzinach 
zastępczych stwierdziła, iż materiał powinien zawierać szerszą informację o tym, jakie są to 
rodziny zastępcze np. rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze zawodowe itd.  
         Dyrektor Czeczot odpowiedziała, iż dane, o których mówi Radna zostały przedstawione 
na str. 5 sprawozdania.  Dane te również były przedstawione w formie tabelarycznej podczas 
prezentacji.  
         Radna Małgorzata Tudaj zauważyła, iż w materiale zabrakło informacji o liczbie dzieci, 
które są umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz dzieci z 
innych powiatów w rodzinach zastępczych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim w 
podziale na to, jakie są to rodziny.  
         Pani Dyrektor wyjaśniła, iż najczęściej na terenach innych powiatów dzieci z naszego 
powiatu przebywają w rodzinach zastępczych spokrewnionych. Dzieci przebywają również w 
rodzinach niespokrewnionych. Rok 2012 dla pieczy zastępczej był rokiem, w którym zaczęły 
obowiązywać nowe przepisy i w związku z tym pewne rodziny zastępcze nabywały 
uprawnień do pełnienia funkcji rodziny zawodowej lub rodzinnego domu dziecka. Na chwilę 
obecną PCPR nie do końca posiada pełną informację o tym, które z rodzin z innych powiatów 
będących według starych przepisów rodzinami spokrewnionymi lub niespokrewnionymi 
podpisały ze Starostwami umowy na pełnienie funkcji rodziny zawodowej lub rodzinnego 
domu dziecka. Pani Dyrektor zadeklarowała, iż postara się uzupełnić informację o to, w 
jakich formach rodzin zastępczych umieszczone są dzieci z naszego powiatu na terenie 
innych powiatów.  
         Radna Małgorzata Tudaj poprosiła o wyjaśnienie, z czego wynika fakt zatrudnienia 10 
osób (pedagogów i terapeutów oraz psychologa, prawnika i pracownika nadzorującego) w 
PCPR na umowę – zlecenie.  
         Dyrektor Czeczot wyjaśniła, iż na umowę – zlecenie są przyjmowane osoby w 
Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia. Pełnią one w ciągu tygodnia dyżury 2-4 godzinne. Nie 
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istnieje potrzeba zatrudniania tych osób na pełnych etatach. W PCPR są 3 osoby zatrudnione 
na umowę – zlecenie: prawnik, inspektor nadzoru budowlanego i informatyk. W Zespole ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności na umowę – zlecenie są angażowani lekarze specjaliści oraz 
doradca zawodowy i pracownik socjalny.  
         Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż Radni otrzymali uchwałę Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego negatywnie opiniującą sprawozdanie z realizacji 
powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (pismo załączone do 
sprawozdania Przewodniczącego Rady Powiatu). Poprosił o komentarz do tej opinii.   
         Dyrektor PCPR zaznaczyła, iż jest członkiem Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego i wyjaśniła, iż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
mówi, że do 30 kwietnia każdego roku Starosta przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z 
realizacji programu. Ustawa nie mówi o tym, aby Powiatowa Rada Działalności Pożytku 
Publicznego musiała opiniować niniejsze sprawozdanie. Ta Rada została powołana, jako 
organ doradczy. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi zawiera informację, 
jakie dane takie sprawozdanie powinno zawierać. Sprawozdanie powinno przedstawiać 
informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację programów i wprawdzie nie 
zostało to przedstawione jako suma wszystkich kwot ale łatwo obliczyć, że jest to kwota 1 
755 480 zł. Większość tej kwoty pochodzi ze środków zewnętrznych. W sprawozdaniu 
wymieniono liczbę ogłoszonych przez Zarząd Powiatu otwartych konkursów ofert i liczbę 
ofert złożonych przez organizacje pozarządowe do otwartych konkursów ofert, liczbę 
zawartych umów i informację na temat innych aspektów współpracy. Członkowie Rady 
Działalności Pożytku Publicznego zgłaszali, że w sprawozdaniu zabrakło opisu kryteriów 
obowiązujących przy udzieleniu dofinansowania na działalność.  
         Radna Dorota Tomala jako członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
poinformowała, iż ta Rada funkcjonuje od kilku miesięcy. Aktualnie wszyscy uczą się 
sposobu funkcjonowania tego organu, który powinien posiadać charakter doradczy, a jak na 
razie ma charakter stricte kontrolny. W Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego 
znajduje się grupa osób, która wymaga ciągle podawania informacji niepotrzebnych do pracy 
tej Rady. Poza tym Radna zaznaczyła, iż w obecnym momencie przy ocenie sprawozdania 
kryteria są niezasadne, bo o nich mówiła Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Rady Powiatu 
dopiero w ubiegłym roku. Wówczas też opracowano regulamin i kryteria, które obowiązują 
przy naborze wniosków na rok bieżący. Uzasadnienie negatywnej opinii nie jest adekwatne w 
ogóle do tego, co miało miejsce wcześniej. Radna wyraziła nadzieję, iż forma pracy 
wykształci się na tyle, że Rada będzie funkcjonować na takiej płaszczyźnie i w takim 
charakterze, do jakiego została powołana. Przypomniała także, iż toczy się spór o to, czy 
program powinien być jednoroczny, czy też może być to program wieloletni, który został 
uchwalony przez Radę Powiatu i niezaskarżony przez Wojewodę. Rada pracuje w oparciu o 
wieloletni program, który jest dopuszczalną formą, ale spiera się o to, czy powinien być 
program jednoroczny. Radna również jako członek Rady Działalności Pożytku Publicznego 
nie przyjmuje do wiadomości uzasadnienia przedstawionego do negatywnej opinii o 
sprawozdaniu. 
         Pani Dyrektor Czeczot podkreślając, że Rada Działalności Pożytku Publicznego ma 
pełnić funkcję doradczą wyjaśniła, iż jej inicjatywą oraz Radnej Doroty Tomali było 
powołanie takiej Rady po to, aby wysłuchać opinii przedstawicieli organizacji i zapoznać się 
z ich potrzebami. Z dyskusji, jaka odbyła się na ostatnim posiedzeniu RDPP, w którym 
uczestniczyło 5 osób wynika, iż liczy się jedynie wymiar współpracy finansowej. Współpraca 
pozafinansowa dla tych osób w ogóle się nie liczy, a zdaniem Pani Dyrektor jest równie 
ważna, gdyż np. powiatowe jednostki potrafią zdobywać środki spoza budżetu powiatu, 
natomiast dla organizacji pozarządowych ważne jest to, ile dołoży powiat.  
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Kończąc Pani Dyrektor przypomniała, iż w powiecie nie ma osoby, która miałaby w swoim 
zakresie czynności współpracę z organizacjami pozarządowymi. Te zagadnienia realizuje 
PCPR, który ma bardzo duży zakres obowiązków oraz wdraża nową ustawę i nowe programy 
PFRON bez zatrudnienia dodatkowych osób. Ponadto niewielkie środki jakie powiat ma 
możliwości wydatkować na organizacje pozarządowe sprawia, że organizacje te czują się 
rozczarowane. Większe możliwości finansowej współpracy z organizacjami mają gminy, 
które dysponują środkami z Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
         Radna Małgorzata Tudaj zwracając się do Starosty Powiatu potwierdziła, iż PCPR ma 
ogrom pracy związanej z szerokim zakresem obowiązków, a dowodem tego jest bardzo 
obszerne sprawozdanie. Radna przypomniała, iż w listopadzie i grudniu ub. roku Starosta 
obiecywał, iż zdejmie z Dyrektora PCPR obowiązek koordynacji współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, gdyż Pani Czeczot jest Dyrektorem jednostki i członkiem Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. Poprosiła o informację czy niniejsze obowiązki zostaną odjęte Pani 
Dyrektor Czeczot.  
         Starosta Powiatu zaznaczył, iż mając na względzie sytuację budżetu powiatu rozważa 
nadal czy dobrym rozwiązaniem będzie zatrudnienie dodatkowej osoby w Starostwie. Jeśli 
Radni będą uważali, że trzeba tak zrobić to konieczne będzie poświęcenie 35 000 zł. z 
budżetu powiatu na dodatkowe zatrudnienie. W odpowiedzi Radnej Małgorzacie Tudaj 
podkreślił, iż aktualnie nie widzi problemu, gdyż Pani Dyrektor PCPR radzi sobie ze swoimi 
obowiązkami. Wyraził zdziwienie faktem, iż tę kwestię podnoszą Radni, a nie Pani Dyrektor. 
Zapewnił, iż jeśli Pani Dyrektor monitowałaby, że nie daje rady wypełnić wszystkich 
obowiązków i prosiła o zdjęcie tego ciężaru, to wówczas rozważyłby tę sprawę szybciej.  
         Przewodniczący Rady Powiatu zaznaczył, że Radni zwracali uwagę, iż należałoby zająć 
się tą sprawą i podjąć konkretne decyzje w najbliższym czasie. 
 
Ad. 8  
         Starosta Powiatu Artur Widłak zaproponował Radzie uzupełnienie składu Zarządu 
Powiatu. Podkreślił, iż w pierwszej kolejności zaproponuje uzupełnienie Zarządu o Radnych 
Powiatu zgodnie ze stanowiskiem Rady, która uważała, że w pracach Zarządu przede 
wszystkim powinny brać udział osoby związane z Radą.  
Pan Starosta zaproponował kandydaturę Radnego Henryka Chromika, który jest bardzo 
doświadczonym Radnym, byłym Wójtem gminy i szanowaną przez wszystkich osobą. Radny 
posiada bardzo dużą wiedzę samorządową i z pewnością w pracy Zarządu byłby bardzo 
pomocny. Pan Starosta podkreślił, iż kandydatura Radnego jest jedną z najlepszych.  
         Radny Henryk Chromik podziękował Panu Staroście za pozycję: "Ja dziękuję za to miłe 
zaskoczenie, natomiast proszę mi wierzyć – przede wszystkim człowiek powinien się zajmować 
tym, co w tej chwili robi, a w tej chwili robię trochę inne rzeczy niż samorząd. (…) Jeszcze raz 
dziękuję za zaufanie – nie wyrażam zgody." 
 
         Starosta Powiatu zaproponował kandydaturę Radnej Danuty Wróbel na członka Zarządu 
Powiatu, która jest Radną już kolejną kadencję. W poprzedniej kadencji była Przewodniczącą 
Rady Powiatu. Jest osobą bardzo doświadczoną, cieszącą się zaufaniem i szacunkiem 
wszystkich Radnych i Pana Starosty w szczególności.   
         Radna Danuta Wróbel odpowiedziała: "Bardzo miło było mi usłyszeć tak miłe słowa, ale 
w tych okolicznościach nie wyrażam zgody."  
 
         Pan Starosta zgłosił kandydaturę Radnego Grzegorza Duszela - Radnego wielu kadencji 
w Radzie Miasta, członka Zarządu Miasta i obecnie Radnego Powiatu, doświadczonego 
samorządowca. Powiedział: "Myślę, że będzie doskonałą pomocą w moich działaniach." 
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         Radny Grzegorz Duszel nie wyraził zgody, mówiąc: "Proszę Państwa, ja z uwagą 
przysłuchuję się obradom każdej z naszych sesji, ale w tej chwili odnoszę wrażenie, że w 
jakiejś farsie uczestniczę. Ja nie wiem czy Pan Starosta dokładnie wie, co robi i co mówi, ale 
zakładam, że tak. Nie chcę tego komentować – moja odpowiedź brzmi: nie." 
 
         Starosta Artur Widłak zapewnił: "Nie ma tutaj żadnej farsy. Realizuję to, co 
zapowiedziałem, że jestem gotów do współpracy z każdym, kto jest na tyle rozsądny, żeby 
doprowadzić do szczęśliwego zakończenia – nazwijmy to – naszego konfliktu. Nie jest dla 
mnie istotna w tej chwili przynależność partyjna, a chęć współpracy i działania dla dobra 
powiatu i dlatego też nie patrzę na przynależność, a zgłaszam według listy, licząc na to, że 
znajdą się osoby, – bo przecież po to zostaliśmy wszyscy powołani, żeby działać dla dobra 
powiatu. Jeśli Państwo nie chcecie brać udziału w obradach i uczestniczyć w pracach 
Zarządu to dacie o tym sami sobie świadectwo. Ja w każdym bądź razie jestem gotów tak jak 
powiedziałem współpracować z każdym. Nie uprawiamy wielkiej polityki, mamy się zająć 
merytorycznymi sprawami. W związku z powyższym chciałbym zgłosić Panią Barbarę 
Wołowską, jako kandydata na członka do Zarządu. Basia jest również Radną kolejnej 
kadencji, doświadczonym samorządowcem, byłym dyrektorem szkoły. Cieszy się moim 
zaufaniem." 
         Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby Starosta Powiatu zamiast 
proponowania osobno każdej kandydatury zapytał, gdyż być może któryś z Radnych będzie 
chciał wziąć udział w kandydowaniu.  
         Radca Prawny Mirosław Semeniuk zwrócił uwagę, na przepisy ustawowe, które nie 
dopuszczają załatwienia niniejszej sprawy en bloc.  
         Przewodniczący Rady wycofał swoją propozycję. Zaznaczył, iż to, że ktoś nie zgadza 
się na pracę w Zarządzie nie oznacza, że nie pracuje dla dobra powiatu.  
         Radna Barbara Wołowska podziękowała za propozycję: "Ja bardzo dziękuję – nie 
wyrażam zgody. To cośmy zepsuli to musimy naprawiać. Ja myślę, że półtora roku temu 
żeśmy zepsuli wiele rzeczy i niestety trudno będzie to naprawić. Dziękuję bardzo i nie 
wyrażam zgody." 
 
         Starosta Powiatu zarekomendował kandydaturę Radnego Rajmunda Frischko – 
wieloletniego Radnego, pracownika urzędu gminy mającego duże doświadczenie. Radny 
pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej już drugą kadencję, jest człowiekiem 
prawym i zasługującym w pełni na to, by rozwijać swoją karierę i pełnić funkcję członka 
Zarządu.  
         Radny Rajmund Frischko nie przyjął propozycji mówiąc: "Dziękuję Panie Starosto za 
zaufanie, ale zdaje Pan sobie sprawę z tego, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie może 
być członkiem Zarządu. Dziękuję bardzo za propozycję i odsyłam do ustawy o samorządzie 
powiatowym." 
 
         Pan Starosta zwrócił uwagę, iż Radny mógłby zrezygnować z funkcji Przewodniczącego 
Komisji w momencie wyboru na członka Zarządu Powiatu.  
Następnie zaproponował kandydaturę Radnego Stefana Wałacha. Radny w poprzedniej 
kadencji pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu, więc posiada bardzo duże doświadczenie. 
         Radny Stefan Wałach nie wyraził zgody mówiąc: "Panie Starosto ja naprawdę dziękuję 
za zaufanie, ale w takiej sytuacji, jaka się wytworzyła, jednak po przemyśleniu muszę 
powiedzieć: nie." 
 
         Starosta Artur Widłak propozycję kandydowania na członka Zarządu Powiatu złożył 
Radnemu Józefowi Gismanowi, byłemu Staroście Powiatu (przez wszystkie kadencje 
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powiatu), najbardziej doświadczonemu w Radzie i posiadającemu największą wiedzę 
merytoryczną. 
         Radny Józef Gisman nie przyjął propozycji mówiąc: "Ja dziękuję za zaufanie, szkoda, że 
tego nie było półtora roku temu. Nie wyrażam zgody." 
 
         Starosta Powiatu zaproponował kandydaturę Przewodniczącego Rady Powiatu Piotra 
Jahna i wyraził nadzieję, iż być może wyrazi on zgodę na zmianę swojej funkcji.  
         Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o uzasadnienie jego kandydatury.  
         Pan Starosta wyjaśnił, iż Pan Przewodniczący jest kolejną osobą na liście Radnych 
Powiatu.   
         Przewodniczący Piotr Jahn podziękował za propozycję i jej uzasadnienie: "Ja już 
wielokrotnie o tym mówiłem, oczywiście charakter mojej pracy uniemożliwia mi pracę w 
Zarządzie. Niestety z przykrością muszę zrezygnować." 
 
         Starosta Artur Widłak zgłosił kandydaturę Radnego Fryderyka Trautberga, który jest 
Radnym "młodym", ale Pan Starosta uważa, że będzie mógł wykazać się w pracy Zarządu.  
         Radny Fryderyk Trautberg nie przyjął propozycji. Powiedział: "Dziękuję bardzo 
również za zaufanie, ale niestety Panie Starosto, Pan moje zaufanie, to znaczy Pańskie 
zaufanie stracił u mnie tak, że niestety nie mogę tego przyjąć, bo ja tylko jak widać chcę z 
ludźmi rozmawiać, którzy mówią uczciwie i zagrywają uczciwie tak, że dziękuję bardzo, ale 
nie w tym zarządzie." 
 
         Starosta Powiatu zapewnił, iż również chce pracować uczciwie z osobami, które mówią 
uczciwie. Zapewnił: "Jesteśmy tutaj tego samego zdania, myślałem, że się dogadamy, chociaż 
możemy mieć różne stanowiska, ale po to jest Zarząd żeby nie wszyscy jednakowo głosowali. 
Jak Pan sam wie, obecny Zarząd i poprzedni nie zawsze był jednomyślny." 
         Radna Teresa Koczubik stwierdziła, iż jej zdaniem Radni nie są do końca 
odpowiedzialni: "Wiemy wszyscy, do czego to zmierza. Tak, jak sam przed chwilą Pan 
Starosta powiedział, że z listy po prostu proponuje nam udział w Zarządzie. Proszę Państwa, 
jesteśmy Radnymi, jesteśmy osobami, które ślubowały nie sobie, nie interesom własnym, tylko 
społeczności lokalnej. Trudno mi w tej mówić czy Pan Starosta – i oceniać sytuację, ale 
uważam, że niestety, teraz piłka jest po naszej stronie i nie zachowujemy się wszyscy tak, jak 
powinni zachować się Radni. W związku z tym ja chciałabym zapytać się w tym miejscu Pana 
Radcę lub radcę, który tutaj jest obecny na sali, jakie są skutki, jakie będą skutki tego, że w tej 
chwili odmawiamy w ogóle udziału w pracach Rady i Zarządzie. W zasadzie paraliżujemy 
również. Możemy się śmiać, żarty robić, ale w tym momencie sytuacja jest naprawdę bardzo 
poważna, w związku z tym ja prosiłabym, jeśli Mecenas wypowiedziałby się, bo rozumiem, że 
wszyscy tak w ten sposób wypowiemy się – czym to grozi?"  

         Mecenas Semeniuk zaznaczył, iż jest to sprawa bardzo skomplikowana. Wszyscy 
znają treść rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego. Prawnicy Starostwa nie 
zgadzają się z wyrażonymi w tym rozstrzygnięciu, a zwłaszcza w jego uzasadnieniu 
poglądami. "Rozstrzygnięcie nadzorcze zawarte jest tylko w 2 punktach. Naprawdę, jeżeli 
ktokolwiek będzie rozpatrywał je w kwestii odwołania to będzie rozpatrywał się o te dwa 
punkty. To, co zostało napisane w uzasadnieniu nie ma większego znaczenia dla oceny 
prawnej, aczkolwiek niesie ze sobą jakiś wyraz poglądów Wojewody na zaistniałą sytuację. Ja 
wrócę do tego, jakie są skutki, ale od tego musimy wyjść. Mianowicie, spór w zasadzie wynikł 
z zbyt daleko idącego uzasadnienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który 
rozpatrywał skargę chyba Radnych Mniejszości Niemieckiej na bezprawne działania Zarządu, 
którego członkiem był Pan Piasecki, Pan Gładysz, Pani Tomikowa oraz Pan Starosta i Pani 
Radna Łobodzińska, gdzie – to jest ważne żebyście Państwo wiedzieli – w trybie ustawy o zoz-
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ach Panu Dyrektorowi Majcherowi powierzono wykonywanie obowiązków dyrektora. W 
międzyczasie (bo to trwa skarga do WSA) Pan Dyrektor został w pełni legalnie wybrany w 
drodze konkursu. Sąd w swoim orzeczeniu stwierdził, – zresztą Wojewoda wcześniej też, - że 
taki wybór jest bezprawny i sąd potwierdził taką tezę. W związku z tym, że Pan Dyrektor 
został wybrany dyrektorem nie było już sensu czegokolwiek odwoływać, natomiast to 
rozstrzygnięcie nadzorcze Pana Wojewody, które skupia się w jakimś sensie na uzasadnieniu 
WSA, który wyszedł praktycznie ponad żądanie i który wypowiedział się zbyt daleko, że to 
Rada miała być tym organem tworzącym. Problem polega na tym, kto jest organem 
tworzącym po myśli nowej ustawy o podmiotach leczniczych. Czy strona, czyli większość z 
Państwa Radnych i ludzi, którzy zakwestionowali decyzję Zarządu Powiatu o powołaniu 
komisji konkursowej - co wynika z resztą z tych 2 projektów złożonych na poprzedniej sesji i 
na dzisiejszej przez Pana Przewodniczącego – wychodzi z założenia, że organem tworzącym 
jest Rada Powiatu, bo jest wpisana do KRS. Nic więcej mylnego! Orzecznictwo sądowe, a 
zwłaszcza powołane i każdy z przewodniczących klubów łącznie z Panią Tudajową, z Panem 
Radnym Gismanem, z przedstawicielami SLD otrzymał opinię radców prawnych z 
powołaniem się na orzecznictwo, literaturę i praktykę, gdzie wyraźnie Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku z 2006 wypowiedział się, że wobec sprzeczności w interpretacji i 
zamiennym traktowaniu tego podmiotu tworzącego należy odnieść się do przepisów 
ustrojowych, czyli w naszym przypadku do przepisów ustawy o samorządzie powiatowym 
gdzie art. 32, który mówi o kompetencjach Zarządu wyraźnie mówi, że to zarząd powołuje i 
odwołuje Dyrektora SP ZOZ oczywiście – patrz w ustawie o lecznictwie - w drodze konkursu. 
A jeżeli tak, to tryb nadzorczy Wojewody, który nakazuje Radzie powołanie w drodze 
konkursu dyrektora SP ZOZ rażąco –naszym zdaniem, jako prawników, nie tylko narusza, ale 
rażąco narusza przepisy prawa, a więc (art.) 49 ust. 1 oraz (art.) 32 ustawy o samorządzie 
powiatowym, która w sposób wyraźny wskazuje, kto jest tym organem powołującym 
dyrektora. W orzecznictwie sądowym, w praktyce, doktrynie nie ma domniemania 
kompetencji. W tej uchwale (projekcie uchwały) teraz (wcześniej miesiąc temu - nie 
pamiętam) powołana jest 12 –tka, czyli przepis ustawy, przepis kompetencyjny dla Rady 
Powiatu. Proszę mi wskazać w tym 12 artykule, na który Państwo usiłowali się dzisiaj 
powołać, gdzie jest kompetencja dla Rady Powiatu powoływania kierowników powiatowych 
jednostek organizacyjnych? Nie ma takiego zapisu, więc Wojewoda ewidentnie złamał prawo. 
Państwo gdybyście dzisiaj przegłosowali tą uchwałę to wprowadzilibyście do obrotu 
prawnego, mimo obowiązującej już w obrocie prawnym uchwały Zarządu Powiatu o 
powołaniu komisji konkursowej i rozpoczęciu procedury konkursowej drugą swoją komisję 
opartą na przepisach zupełnie nieadekwatnych do sytuacji.  Dobrze żeście się Państwo z tego 
wycofali, bo nie dość, że powiat i tak już cieszy się olbrzymim zainteresowaniem i to być może 
za niedługo również krajowym, to byśmy się, jako powiat mogli ośmieszyć, (…) dlatego niech 
to rozstrzygnie sąd (…). Wojewoda w tym sporze jest tylko stroną. Proszę sobie przeczytać 
art. 85, na który powołuje się Wojewoda, tam wyraźnie jest wskazane, że od tego 
rozstrzygnięcia nadzorczego organowi, którego prawa zostały naruszone przysługuje skarga 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w trybie 30 dni od otrzymania takiego 
rozstrzygnięcia nadzorczego. To rozstrzygnięcie nadzorcze jest skierowane do Rady Powiatu, 
ale ono dotyczy naruszenia uprawnień Zarządu Powiatu i Zarząd Powiatu, jako organ 
wykonawczy ma prawo odwołać się od tego rozstrzygnięcia do WSA w terminie 30 dni od 
jego otrzymania. Gdybyście Państwo podjęli dzisiaj uchwałę to naruszylibyście ten przepis, 
bo z niego wynika tzn. jeśli ktoś w ciągu 30 dni (a ten termin chyba 6 kwietnia upływa) nie 
odwoła się od tego, czyli Zarząd, ktoś z Radnych, którego interes prywatny może został 
naruszony to wtedy moglibyście Państwo jako Rada mówić: wykonujemy to. Natomiast jest, (o 
czym Państwo chyba wiecie, a jak nie to informuję) podjęta uchwała Zarządu Powiatu 
większością głosów, że od tego rozstrzygnięcia Wojewody odwołujemy się - powołując się na 
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to orzecznictwo sądu itd. – do sądu wojewódzkiego, a być może do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, bo również przypominam, że od rozstrzygnięcia WSA służy skarga 
kasacyjna do NSA – będzie zależało, kto miał rację. My z koleżanką jesteśmy przekonani, że to 
my mamy rację, bo to wynika z przepisów prawa. Mówiłem – pewne kwestie polityczne są 
załatwiane w sposób naruszający prawo, przecież nie było problemu żeby poczekać do lipca, 
zebrać większość i sprawę tą załatwić – wiemy, o czym mówię. Teraz dobrze, że ta uchwała 
została wycofana, ale to nie jest koniec. Moi drodzy, musicie wiedzieć po dzisiejszej decyzji 
Pana Piaseckiego, który złożył rezygnację następują określone konsekwencje. Te 
konsekwencje dotyczą zarówno Zarządu, a konkretnie Pana Starosty, którego uprawnienia, 
jako że ustawa o samorządzie powiatowym przewiduje tzw. zarząd autorski i to Starosta 
wskazuje, z kim chce współpracować w Zarządzie, a nie Rada. Nawet w tym rozstrzygnięciu 
nadzorczym, gdzie Pan Wojewoda wzywa Radnych do odwołania Zarządu jest również rażące 
naruszenie prawa. Jak się Pan Wojewoda będzie z tego tłumaczył w Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym nie wiem, ale nie miał prawa, mając oczywiście na uwadze ten fakt, że 
nastąpiła już próba odwołania Starosty i niestety następna tego typu próba może nastąpić w 
czerwcu lub w lipcu, licząc ten miesiąc dalej. Jeżeli już tak się stało, że Zarząd nie jest w 
pełnym składzie – są dwa przypadki i o tym też musicie wiedzieć. Jeden to: gdy jest odwołany 
lub składa rezygnację cały Zarząd - konsekwencje są w (art.) 31b ustawy o powiecie 
powiedziane w sposób jasny i (art.) 31c – czyli w przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa 
w Zarządzie przez członka niebędącego jego przewodniczącym rada przyjmuje uchwałę o 
rezygnacji. Natomiast ust. 2 mówi, że gdy nie została podjęta to sam z mocy prawa ten 
mandat członka zarządu wygasa. Ust. 3 art. 31 c: W przypadku złożenia rezygnacji przez 
członka zarządu niebędącego jego przewodniczącym, starosta obowiązany jest, najpóźniej w 
ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust. 2, 
przedstawić radzie powiatu nową kandydaturę na członka zarządu. Najprawdopodobniej 
zakładam, że ta rezygnacja Pana Radnego Piaseckiego będzie dzisiaj przyjęta – Starosta 
będzie miał następny okres miesiąca czasu żeby, (bo to już wynika z ustawy) przedstawić 
swoich kandydatów bez względu na to, co się teraz z tymi złożonymi z własnej inicjatywy 
wydarzy. Teraz proszę Państwa wracamy do tych zagrożeń z późniejszych artykułów, na które 
wszystko jak Państwo wiecie, czy większość z Państwa liczy, że nam Pan Premier wprowadzi 
tutaj zarząd komisaryczny, czy odwoła zarząd i kogoś wyznaczy do zarządu – to nie jest takie 
proste, ponieważ aby tak się stało możemy mieć do czynienia z art. 83 ust. 1: W razie 
powtarzającego się naruszenia przez radę powiatu Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek 
Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę powiatu. Rozwiązanie rady 
równoznaczne jest z rozwiązaniem wszystkich organów powiatu – w tym zarządu. Prezes 
Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej wyznacza 
wówczas osobę, która do czasu wyborów nowych organów powiatu pełni funkcję tych 
organów. Ust. 2, na który powołuje się Wojewoda i na który Państwo, którzy macie większość 
w tej Radzie (szanuję ją, bo to jest większość polityczna) liczy: Jeżeli powtarzającego się 
naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się zarząd powiatu, wojewoda wzywa radę 
powiatu do zastosowania niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku - za 
pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej - występuje z 
wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozwiązanie zarządu powiatu. W razie rozwiązania 
zarządu, do czasu wyboru nowego zarządu, funkcję zarządu pełni osoba wyznaczona przez 
Prezesa Rady Ministrów. Teraz – kto rażąco narusza przepisy prawa? Wojewoda zakłada, że 
powołanie przez Zarząd Powiatu komisji konkursowej jest rażącym naruszeniem prawa, które 
mogłoby skutkować… Proszę Państwa, dopóki nie zostanie to rozstrzygnięte przez 
Wojewódzki Sąd Administracyjny, a może NSA nie ma żadnego powtarzającego się 
naruszenia prawa i jak Prezes Rady Ministrów chciałby to zrobić, to musiałby Zarząd 
pokazać, jakie to prawo rażąco naruszył. Nie ma tego. Dopiero jakby decyzja była, że 



 20 

powołanie komisji konkursowej przez Zarząd jest sprzeczne z prawem to można byłoby mówić 
o zastosowaniu (art.) 83 ust. 2, ale proszę Państwa, to nie jest tak. Okazuje się, że w naszym 
przekonaniu jako prawników to Rada Powiatu rażąco narusza prawo, a mianowicie proszę 
Państwa jest tak, że Starosta już dwukrotnie, czy trzykrotnie wskazywał osobę do wyboru do 
Zarządu. Ten wybór nie nastąpił. To Rada ma obowiązek tzn. może powołać, ale przypomnę 
Wam jedną rzecz, bo bardzo ważne jest, o czym wspominałem w tym powołanym art. 31 – w 
jaki sposób następuje vacatio na funkcji członka Zarządu: albo ten członek jest odwołany jako 
cały Zarząd, albo Zarząd cały składa rezygnację. Konsekwencje są bardzo ważne, bo w 
przypadku gdyby przyjąć dzisiaj rezygnację Pana Piaseckiego, to obowiązek Starosty jest 
tylko taki, żeby w ciągu miesiąca wskazać Radzie kandydata i Rada może go wybrać (mówię 
w zakresie naruszenia prawa), ale pamiętajcie o jednym: Pani Tomikowa została odwołana, 
nie złożyła rezygnacji, a konsekwencje jej odwołania są takie, a po jej już odwołaniu drugi 
czy trzeci raz zgłoszona była kandydatura Pani Tomali do Zarządu. Proszę zapoznać się z 
treścią art. 31b, który mówi: ust. 2 W przypadku odwołania członka zarządu niebędącego 
jego przewodniczącym, rada powiatu dokonuje wyboru nowego członka zarządu w terminie 1 
miesiąca od dnia odwołania. Przepis ten nie mówi, że może powołać – powołuje. Państwo 
mimo zgłoszenia wniosku Pani Tomali do Zarządu nie wykonali obowiązku swojego 
wynikającego z ust. 2. Kto narusza prawo? Starosta się wywiązał, złożył wniosek. Rada mimo 
obowiązku obligatoryjnego powołania w miejsce odwołanej Pani Tomikowej nie powołała 
członka Zarządu.  (…) Taki obowiązek w przypadku odwołania Pani Tomikowej na Radzie 
istniał. (…) Ja Wam tylko mówię, co Wy musicie zrobić, a czego żeście nie zrobili, więc to 
wcale nie jest tak, że to Zarząd rażąco łamie prawo i Pan Prezes zwróci się o odwołanie 
Zarządu, bo jeżeli dzisiaj następny raz dostajecie Państwo paletę wspaniałych Radnych 
wszystkich, którzy mają zaufanie Starosty, lub nie mają i na 21 Radnych nie powołacie 
nikogo, to (…) myślę, że trudno Wam będzie powiedzieć czy wykazać się do właściwego 
Ministra lub Prezesa Rady Ministrów, że to Zarząd rażąco łamie prawo i nie wskazuje 
kandydatów jako zarząd autorski do powołania. Zakładam, bo nie wiem czy tak się stanie, że 
ta paleta wszystkich Radnych, jako kandydatów do Zarządu zostanie spełniona. Państwo nie 
przegłosujecie – w moim przekonaniu istnieją pełne podstawy do zastosowania tego przepisu, 
aby rozwiązać Radę, przy okazji Zarząd lub skorzystać przez Prezesa Rady Ministrów z art. 
84, czyli wprowadzenia zarządu komisarycznego i być może wtedy już do końca wyborów. Ja 
nie wiem, to jest kwestia polityczna, czy Państwo wszyscy liczycie, że w tych następnych 
wyborach zostaniecie powołani do Rady. Takie są konsekwencje."  
         Przewodniczący Rady Powiatu podsumowując wystąpienie Mecenasa podkreślił, iż to 
sąd oceni czy zostało złamane prawo przez Zarząd i tak samo Radę Powiatu. Ta sprawa może 
ciągnąć się bardzo długo. Na uwagę mecenasa, iż to Rada może być odwołana Pan 
Przewodniczący odpowiedział, iż może się tak stać po 3 miesiącach, jeśli Zarząd nie zostanie 
powołany.   
         Mecenas Semeniuk sprostował zwracając uwagę, iż Pan Przewodniczący myli przepisy 
odnosząc się do sytuacji, kiedy są wybory i po wyborach w ciągu 3 miesięcy nie zostanie 
powołany zarząd. Jest to zupełnie inny przepis.  
 
         Starosta Powiatu kontynuując zgłaszanie kandydatur na członka Zarządu Powiatu 
zaproponował kandydaturę Radnej Małgorzaty Tudaj - szefowej Platformy Obywatelskiej.  
         Radna Małgorzata Tudaj odmawiając powiedziała: "Dziękuję, że Pan Starosta zauważył, 
że jestem z Platformy Obywatelskiej. Nigdy o tym nie mówiłam, zostałam wybrana, jako 
Radna przez wyborców i nigdy też do nikogo nie mówiłam, kogo reprezentuję, nie dzieliłam 
na przynależność partyjną, ale dziękuję bardzo. Powiem tak: dla mnie to jest w tym momencie 
farsa. Pan Starosta wielokrotnie w mediach wypowiadał się, aczkolwiek nie powinien, że ta 



 21 

Rada jest słaba. Ja nie chciałabym, jako słaba Radna pójść do pracy w poważnym 
Zarządzie." 
 
         Pan Starosta kolejno zaproponował kandydaturę Radnej Beaty Łobodzińskiej i 
podkreślił, iż jest to powtórne zaproszenie do prac w Zarządzie.  
         Radna Beata Łobodzińska nie przyjęła propozycji mówiąc: "Dziękuję bardzo Panie 
Starosto, ja wyjdę z założenia, że dwa razy się nie wchodzi do tej samej wody." 
 
         Starosta Artur Widłak zgłosił kandydaturę Radnej Jadwigi Mroczko, która jest Radną 
IV kadencję i pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Budżetu. Radna jest największym 
fachowcem w sprawach budżetowych.  
         Radna Jadwiga Mroczko również nie zgodziła się na kandydowanie. Stwierdziła: "Tak 
jak Pan Starosta powiedział, faktycznie zajmuję się finansami i to bardzo długo, bo w samej 
gminie 40 lat i robię to tutaj również w Radzie czwartą kadencję. Nigdy nie miałam aspiracji 
do tego, żeby być członkiem Zarządu, bo myślę - gdybym takie miała, to Rada by mnie już 
dawno poparła, gdybym zgłosiła akces. W tej chwili dziękuję bardzo." 
 
         Pan Starosta funkcję członka Zarządu zaproponował Radnemu Jerzemu Pałysowi. 
Radny był członkiem Zarządu w poprzedniej kadencji posiada duże doświadczenie, więc 
byłby dużą podporą w pracy Zarządu.  
         Radny Jerzy Pałys także nie przyjął propozycji uzasadniając: "Panie Starosto, jak 
pamiętamy od półtora roku proponował mi Pan i oficjalnie i nieoficjalnie funkcję 
Wicestarosty w tym samorządzie powiatowym. Równocześnie z przykrością dowiedziałem się, 
że w tym samym czasie proponował również Pan tą funkcję Panu Stefanowi (Wałachowi), ale 
to było dawno. Później żeśmy sobie wyjaśnili wiele rzeczy i wrócił Pan do tej propozycji 
jesienią, ale Pan dobrze wie, że jako pracownik kierownictwa szpitala nie mogę być 
członkiem Zarządu, który nadzoruje pracę szpitala. Kłóci się to w obowiązkach zawodowych. 
Dziękuję za tą propozycję, ale po prostu nie mogę tego przyjąć w ten sposób, ponieważ 
musiałbym zamienić etat szpitala na etat w Zarządzie, a tego już mi Pan nie proponuje. Poza 
tym moje przyjęcie propozycji Pana wiąże się z tym, że Pan Starosta powinien najpierw to 
uzgodnić z klubem, do którego ja należę i to klub powinien mnie desygnować na stanowisko w 
Zarządzie, dlatego na dzisiaj dziękuję bardzo." 
 
         Starosta Powiatu odnosząc się do słów Radnego na temat propozycji stanowiska 
zaznaczył, iż nie było to do końca tak, jak zostało przedstawione. Kolejno zaproponował 
członkostwo w Zarządzie Powiatu Radnej Teresie Koczubik, która jest osobą bardzo 
doświadczoną, pełniła mandat Radnej nie tylko Powiatu. Radna była wieloletnim Dyrektorem 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jest człowiekiem wrażliwym, bardzo 
zaangażowanym społecznie. Byłaby bardzo dużą pomocą w pracy Zarządu.  
         Radna Teresa Koczubik dziękując za wyróżnienie powiedziała: "Przysłuchując się nam 
wszystkim Radnym pozwólcie, że będę mogła sobie pozwolić na ocenę. Zastanawiam się 
dzisiaj tak, i myślę, że każdy z nas sobie w duchu o tym myśli: przecież w tej Radzie jest 
większość. Jest 12 osób czy 13 osób, które absolutnie stoi – mają swoją koalicję i mogą 
konkretne uchwały skutecznie podejmować na Zarządzie i tutaj w powiecie. Zastanawiam się 
od dłuższego czasu, nawet rozmawiałam chyba z Panem Radnym Trautbergiem na ten temat, 
że ja Was w ogóle nie rozumiem, przecież możecie sobie wybrać 3 członków Zarządu i 
możecie robić, co chcecie z Panem Starostą. Tak jak chcecie, możecie rozwiązywać konkursy, 
zawiązywać konkursy, macie wszystko, macie 3 ludzi, macie taką szansę – dostaliście taką 
szansę. Ja się zastanawiam, komu i po co to jest potrzebne, że mówicie wszyscy twardo: nie, 
mając realną faktyczną większość. Czy nam zależy naprawdę na tym, to, co mówił - bo ja też 
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akurat zapoznałam się z tymi artykułami, o których mówił Pan Mecenas i wiem doskonale, że 
zostaniemy po prostu rozwiązani, ale przecież coś żeśmy wyborcom obiecywali. Myśmy szli 
gdzieś – że do końca kadencji coś chcemy dla tych wyborców jednak zrobić dobrego. Ja się 
pytam – co teraz robimy? My sobie żartujemy z demokracji, niestety Radni. W związku z tym, 
żeby dać szansę demokracji i wiedząc o tym, że – proszę Państwa, bo chcę powiedzieć jeszcze 
jedną rzecz: ja się również z radia dowiedziałam, że Pana Widłaka popiera SLD. Tak się 
stało, że tak się dowiedziałam. W jakimś tam sensie mnie to poruszyło, a ponieważ 
przysłuchuję się dzisiaj temu, co się tutaj dzieje na tej sali, żeby dać szansę demokracji - 
zgadzam się Panie Starosto." 
         Starosta Powiatu serdecznie podziękował Radnej Teresie Koczubik za odwagę i 
przyjęcie propozycji kandydowania na członka Zarządu.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o dokonanie wyboru 3 – osobowej Komisji 
Skrutacyjnej.  
         Radna Beata Łobodzińska zaproponowała kandydaturę Radnej Jadwigi Mroczko. 
         Radna Jadwiga Mroczko wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.  
 
         Radna Dorota Tomala zgłosiła kandydaturę Radnej Barbary Wołowskiej. 
         Radna Barbara Wołowska wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 
 
         Radna Marta Szydłowska zgłosiła kandydaturę Radnej Małgorzaty Tudaj. 
         Radna Małgorzata Tudaj nie wyraziła zgody na pracę w komisji skrutacyjnej.  
 
         Radna Barbara Wołowska zgłosiła 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. Radna Teresa Koczubik nie uczestniczyła 
w głosowaniu.  
W wyniku głosowania Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła następujący skład Komisji 
Skrutacyjnej: Jadwiga Mroczko, Barbara Wołowska i Fryderyk Trautberg. Funkcję 
przewodniczącej komisji pełniła Radna Barbara Wołowska.  
 
Następnie ogłoszono krótką przerwę, w czasie której Komisja Skrutacyjna przygotowała 20 
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 Teresa Koczubik nie brała udziału w 
głosowaniu.  
 
Po zliczeniu głosów i powrocie na salę obrad Komisja Skrutacyjna poinformowała, iż w 
głosowaniu wzięło udział 20 Radnych. Na Radną Teresę Koczubik oddano 7 głosów "za", 12 
głosów "przeciw" i 1 głos "wstrzymujący się". W wyniku tajnego głosowania Pani Teresa 
Koczubik nie została wybrana na funkcję członka Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego, gdyż wniosek nie uzyskał zwykłej większości głosów.  
Protokół komisji i komplet kart do głosowania – w załączeniu do protokołu.  
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         Starosta Artur Widłak złożył serdeczne podziękowanie Radnej za odwagę i poddanie się 
głosowaniu.  
         Radna Teresa Koczubik podziękowała wszystkim za udział w głosowaniu. 
Poinformowała z przykrością, iż spodziewała się takiego wyniku: "Proszę Państwa sami 
odmawiając uzupełnienia składu Zarządu – tutaj nie chodzi o moją osobę, bo ja ostatnia moją 
osobę bym w ogóle zgłosiła do tego, by być w Zarządzie – chodzi o to, że sami siebie 
pozbawiamy kontroli nad powiatem – kontroli społecznej, kontroli Radnych, samorządowej. 
Jesteśmy wybrani przez wyborców i moim zdaniem wejdzie komisarz wcześniej niż nam się 
wszystkim wydaje. Nie wiem, zastanawiam się tylko tak naprawdę, co jest tego powodem. Być 
może chodzi o to, żeby pozbawić się rzeczywiście kontroli społecznej, być może chodzi o taki 
kęs, jakim jest szpital. Chciałabym się mylić." 
 
         Starosta Powiatu zgłosił kandydaturę Radnego Marka Piątka na członka Zarządu 
Powiatu. Radny pełni mandat już III kadencję, jest osobą doświadczoną. Przewodniczył 
Komisji Edukacji.  
         Radny Marek Piątek odmawiając powiedział: "Panie Starosto, z pełnym szacunkiem do 
Pana, ale myśmy na ten temat rozmawiali jakieś półtora miesiąca temu i był warunek 
postawiony, że albo rozmawia Pan z całą Radą i odwołuje stary Zarząd z uwagi na to, że dla 
mnie byłoby poniżeniem współpracowanie w Zarządzie z człowiekiem, który nie ma 
kręgosłupa moralnego, z Panem Gładyszem. Nie zgadzam się." 
 
         Pan Starosta wyraził ubolewanie nad tak ostrymi słowami Radnego. Następnie 
zaproponował kandydaturę doświadczonego Radnego Leona Piecucha.  
         Radny Leon Piecuch poinformował: "Ja również przychylam się do głosu Pana Piątka i 
niestety to, co Pan robi, jak Pan traktuje wyborców, Radnych – ja bym nie mógł się zgodzić z 
Pana poglądami i nie wyrażam zgody." 
 
         Starosta Artur Widłak zapewnił, iż nie oczekuje, aby członkowie Zarządu musieli 
zgadzać się z jego poglądami. Dotąd tak nie było, a niektórzy członkowie Zarządu mogli 
wykazać aktywnie, że są innego zdania. Następnie zaproponował kandydowanie na funkcję 
członka Zarządu Radnej Oldze Pokorskiej – Młodzińskiej, która jest już doświadczoną 
Radną.  
         Radna Olga Pokorska – Młodzińska nie przyjmując propozycji stwierdziła: "Dziękuję 
Panie Starosto za zgłoszenie mojej kandydatury. "Doświadczonej" to może za dużo 
powiedziane, to jest pierwsza kadencja, 1,5 roku. Dziękuję bardzo jeszcze raz, ale niestety nie 
wyrażam zgody." 
 
         Starosta Powiatu zaproponował do pracy w Zarządzie kandydaturę Radnej Marty 
Szydłowskiej. Wyraził nadzieję, że mimo trudnego stanu zdrowia Radna przyjmie tę 
propozycję, gdyż jest osobą bardzo doświadczoną, rzetelną, ostoją Rady tej i poprzednich 
kadencji.  
         Radna Marta Szydłowska zgodziła się na kandydowanie mówiąc: "Powiem tak: wynik i 
tak jest przesądzony. Ja obserwuję od jakiegoś czasu Radę i te nasze wzajemne reakcje i, że 
tak powiem tą dyscyplinę. Chcę powiedzieć, że nie jestem w stanie fizycznie startować (…), 
ale powiem jedno: obserwuję naszą Radę, naszych Radnych i zastanawia mnie: za 3 miesiące 
ta duża grupa, która stworzyła koalicję 13-osobową ma możliwość podjęcia wniosku o 
wymianie Starosty, wymianie Zarządu. Co się dzieje, że aż tak nas czy kogoś bardzo pali do 
tego, żeby był powołany zarząd komisaryczny? Zarząd komisaryczny to jest pozbawienie – i 
tutaj powiem to, co powiedziała Teresa (Koczubik) – nadzoru społecznego, samorządowego 
nad wszystkimi decyzjami podejmowanymi i nad innymi sprawami. W czym tkwi sprawa? 



 24 

Powszechnie się mówi, że po prostu o to chodzi, żeby już w końcu wszedł komisarz i pewne 
rzeczy można będzie łatwiej sprawnie pozałatwiać bez nadzoru. Ja nie wierzę, że Państwo 
nawet mając jakieś zarzuty do Starosty, które tutaj nie padały- można się było spotkać we 
własnym gronie, pouzgadniać sobie - nie potrafią Państwo mając taką przewagę obsadzić ani 
Zarządu, ani proszę Państwa obsadzić czy zadecydować o wszystkim w Radzie, a mając 13 
osób również w czerwcu jest przesądzone, że Państwo mogą zmienić wedle własnego uznania 
– mogliby. Ale nie – my musimy to właśnie zakończyć jak najszybciej żeby Rada, jako taka 
przestała istnieć. Powiem tak:, ponieważ byłam Radną wielokrotnie i nigdy nie kierowałam 
się żadnymi dyscyplinami, bo miałam własne oceny, potrafiłam się sprzeczać i powiedzieć np. 
inaczej niż moi koledzy uważali. Nie wiem, dlaczego i czym jest kierowana ta dyscyplina, bo 
tutaj argumenty, które padały nie są przekonywujące, ani nie są głębokie, ani nie są 
merytoryczne. Jeszcze odpowiem Panu redaktorowi, który był uprzejmy napisać, że chyba nie 
będę startowała skoro sama mówiłam, że trzeba Radę rozwiązać. Nie, ja nie powiedziałam, że 
trzeba, tylko nasza patowa sytuacja, martwy punkt, w którym jesteśmy – czego jest przykład 
tutaj dzisiaj – spowoduje, że jedynym rozwiązaniem jest rozwiązanie Rady. Ja myślę, że 
wszystkie komentarze, dlaczego tak się stało, bo się stanie, za czyim to takim staraniem się 
dzieje to my sobie będziemy już nie, jako Radni, ale jako ci, którzy stchórzyli, którzy nie 
chcieli, którzy się poddali ślepej dyscyplinie itd. rozmawiali. Proszę Państwa to co mam, mam 
tą kondycję (…) ale z jakiejś solidarności z Teresą (Koczubik) ja zgadzam się na to, żebyście 
Państwo po prostu zagłosowali w sposób, który uznacie za potrzebny. Chcę jeszcze 
powiedzieć jedną rzecz, pamiętajcie, że na pewno my wszyscy zawiedliśmy wyborców. Ja 
pamiętam świetnie te afisze, mam je nawet obfotografowane, gdzie było: "pomagam ludziom", 
każdy z nas coś obiecywał. Nie ukrywam – ja też, że ja bardzo chcę, że ja wszystko, co będę 
mogła to będę robiła. Czy to mnie by zaproponował pracę ktoś, kto ma inne przekonania to Ja 
bym pracowała, bo ja jestem tu Radną, ja tu przyszłam wybrana przez mieszkańców różnych – 
nie przez mieszkańców lewicy, tylko przez prawicowców zdecydowanych i innych ludzi. W 
związku tym to, co się tutaj dzieje, takie jakieś kopanie głębokich rowów, podziałów, jakoś jest 
niegodne Radnych. Zapamiętajcie to Państwo jak będziecie startowali w następnych 
wyborach. Ja się zgadzam Panie Starosto i poddaję się pod głosowanie."  
         Starosta Powiatu serdecznie podziękował za przyjęcie propozycji kandydowania do 
Zarządu.  
 
Komisja Skrutacyjna w trakcie krótkiej przerwy w związku z opuszczeniem obrad przez 
Radną Danutę Wróbel przygotowała 19 opieczętowanych kart do głosowania.  
Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przypomniała sposób głosowania tajnego. 
Zaprezentowano pustą urnę na karty z głosami i zapieczętowano ją. Radni kolejno 
przystępowali do oddania w trybie tajnym głosów. Radna Marta Szydłowska nie brała udziału 
w głosowaniu.  
 
Po zliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna, która wróciła na salę obrad poinformowała, iż w 
głosowaniu wzięło udział 19 Radnych. Na Radną Martę Szydłowską oddano 7 głosów "za", 
11 głosów "przeciw" i 1 głos "wstrzymujący się". W wyniku tajnego głosowania Pani Marta 
Szydłowska nie została wybrana na funkcję członka Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego, ponieważ wniosek nie uzyskał zwykłej większości głosów.  
Protokół komisji i komplet kart do głosowania – w załączeniu do protokołu.  
       
         Starosta Artur Widłak w związku z faktem, iż nie udało się dokonać wyboru członka 
Zarządu Powiatu spośród Radnych Powiatu poinformował, iż przystępuje do zgłaszania osób 
spoza Rady, które wyraziły chęć pracy w Zarządzie. Następnie zgłosił kandydaturę Pana dr 
Andrzeja Reitera, który wyraził zgodę na kandydowanie na piśmie (Pisemna zgoda – w 
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załączeniu do protokołu). Pan doktor Reiter mieszka od 1971r. w Kędzierzynie – Koźlu i od 
tego czasu pracuje, jako lekarz – wielokrotnie na stanowiskach kierowniczych w służbie 
zdrowia. Jest specjalistą chirurgiem. W chwili obecnej pełni funkcję kierownika szpitalnego 
oddziału ratunkowego w Kędzierzynie – Koźlu i jest osobą bezpartyjną cieszącą się dużym 
zaufaniem i szacunkiem pacjentów oraz społeczeństwa.  
         Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy podpis proponowanego kandydata pod 
zgoda nie powinien być potwierdzony notarialnie.  
         Mecenas Mirosław Semeniuk podkreślił, iż nie ma takiego wymogu. Wymagana jest 
jedynie zgoda na piśmie. W sytuacji gdyby zaistniały jakieś nieprawidłowości to grożą one 
konsekwencjami karnymi dla osoby, która daje takie oświadczenie.  
 
Komisja skrutacyjna w czasie krótkiej przerwy przygotowała 20 kart do głosowania, a 
następnie przypomniała instrukcję głosowania tajnego i zaprezentowała pustą urnę. Po 
zapieczętowaniu urny Radni kolejno przystępowali do oddania głosu.   
 
Po powrocie na salę obrad i przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna poinformowała, iż w 
głosowaniu wzięło udział 20 Radnych. Na Pana Andrzeja Reitera oddano 7 głosów "za", 12 
głosów "przeciw" i 1 głos "wstrzymujący się". W wyniku tajnego głosowania Pan Andrzej 
Reiter nie został wybrany na funkcję członka Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego, ponieważ wniosek nie uzyskał zwykłej większości głosów.  
Protokół komisji i komplet kart do głosowania – w załączeniu do protokołu.  
 
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił krótką przerwę w obradach. 
 
         Radny Fryderyk Trautberg po wznowieniu obrad zgłosił wniosek formalny o 
przegłosowanie rezygnacji Pana Marka Piaseckiego.  
         Starosta Powiatu zwrócił uwagę, iż obecnie Rada jest w trakcie powoływania członków 
Zarządu Powiatu.    
         Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż na wcześniejszych sesjach podczas liczenia 
głosów przez komisję skrutacyjną można było głosować i Rada głosowała.  
         Mecenas Mirosław Semeniuk wyjaśnił, iż Przewodniczący Rady mógłby to 
przegłosować pod warunkiem, że zostałby zakończony punkt, który podlega głosowaniu. Ten 
punkt nie został zakończony i dopóki nie zostanie skończony to wniosek jest niezasadny. 
Kiedy skończą się zmiany w składzie Zarządu to taki wniosek może paść i wówczas będzie 
można głosować rezygnację Pana Marka Piaseckiego.  
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn przypomniał, iż głosowanie nad rezygnacją Pana 
Piaseckiego zostało wprowadzone do punktu 8 porządku obrad dotyczącego zmian w składzie 
Zarządu.  
         Pan Mecenas zwrócił uwagę, iż należy zachować pewną kolejność. 
         Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż może sprawdzić w protokole sesji 
poprzednich, gdzie głosowano już w ten sposób i wówczas nie stanowiło to problemu.  
         Mecenas Semeniuk zaznaczył, iż jeśli Pan Przewodniczący nie potrzebuje opinii 
prawnych może zrobić tak jak chce, ale zostanie to zaskarżone.  
         Pan Przewodniczący ponownie przypomniał, iż na poprzednich sesjach można było tak 
zrobić i nie stanowiło to żadnego problemu, a obecnie jest to problem.  
         Radna Dorota Tomala zaapelowała o kontynuowanie tego, co było rozpoczęte. 
Odnosząc się do uwag Przewodniczącego Rady o tym, iż na wcześniejszych sesjach 
głosowano podczas pracy komisji skrutacyjnej zaproponowała, aby Pan Przewodniczący 
sprawdził, w jakich momentach takie sytuacje miały miejsce. Pewna czynność nie została 
dokonana i należy pozwolić na dalszą pracę. 
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         Pan Przewodniczący zapewnił, iż uda się sprawdzić protokoły z sesji poprzednich, gdzie 
głosowano kandydaturę Radnej Doroty Tomali. Zaznaczył, iż wtedy nie było sprzeciwów, a 
dzisiaj są.   
         Radna Marta Szydłowska zwróciła się do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o 
właściwe i spokojne prowadzenie obrad sesji. Zaapelowała, aby prawnik wyjaśniał kwestie 
prawne i by czynności odbywały się w sposób zgodny z przepisami. Stwierdziła, iż rozpoczął 
się bałagan w obradach.  
         Radna Małgorzata Tudaj zaznaczyła, iż poprzednie dwie sesje (w tym nadzwyczajna) 
również były bałaganiarskie. Pan Mecenas "ustawił Radnych na baczność", a to nie powinno 
nigdy mieć miejsca. Mecenas powinien być obiektywny. W porządku obrad znajduje się 
punkt poświęcony zmianom w Zarządzie Powiatu, bez wyszczególnienia rodzaju tych zmian, 
ale jeśli Radni nie wyrażają na to zgody, to Radna zgadza się z ich wolą.  
         Radna Dorota Tomala zwracając uwagę, że wniosek Radnego Fryderyka Trautberga jest 
bezzasadny poprosiła o umożliwienie Staroście Powiatu przedstawienia swojej propozycji.  
Radna zwróciła się do Radnego Fryderyka Trautberga z uwagą, iż gdyby Radni podejmowali 
odpowiedzialne decyzje to w czasie zgłaszania łatwo można byłoby zamknąć niniejszy temat.  
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn poprosił o zaprzestanie tego typu uwag. Przypomniał, 
iż Radni głosują w trybie tajnym. Zaprotestował przeciw mówieniu o tym, że Radni nie 
głosują odpowiedzialnie. Zapewnił: "Każdy z nas głosuje odpowiedzialnie. Żadnych po prostu 
koalicji, czy nie koalicji, czy żadnych tych nacisków. Nie ma żadnych wpływów oczywiście, 
nie ma żadnej dyscypliny partyjnej, każdy głosuje sam, nie ma zaznaczania. Każdy głosuje 
sam, więc proszę tak nie mówić, że my głosujemy nieodpowiedzialnie. (…) Dobrze, ma Pani 
prawo do swojej opinii, ale ja się po prostu z nią nie zgadzam i protestuję przed takim 
mówieniem, że nasze działania są tylko i wyłącznie podziałami politycznymi, a Państwa 
działania są działaniami samorządowymi. Tak nie możemy po prostu postępować. Bardzo 
przepraszam, nie zgadzam się po prostu z taką interpretacją."   
         Mecenas Mirosław Semeniuk zaznaczył, iż punkt poświęcony zmianom w składzie 
Zarządu został wprowadzony wcześniej w normalnym trybie. Zmiany w składzie Zarządu 
może proponować jedynie Starosta Powiatu i jest to zupełnie odmienne głosowanie od 
przyjęcia rezygnacji Pana Piaseckiego. Nie można w trakcie realizowania punktu "Zmiany w 
składzie Zarządu", do których uprawniony jest wyłącznie Starosta – co wynika z przepisów -
wprowadzać w połowie tego punktu zatwierdzania rezygnacji Pana Piaseckiego z funkcji 
członka Zarządu.   
         Przewodniczący Rady stwierdził, iż na wcześniejszych sesjach w tym samym punkcie 
były głosowane inne uchwały i zapewnił, iż potwierdzi to przedstawiając treść protokołów. 
Następnie poprosił Radnego Fryderyka Trautberga o wycofanie zgłoszonego wniosku.  
         Radny Fryderyk Trautberg na prośbę Przewodniczącego Rady Powiatu wycofał 
zgłoszony wniosek formalny o przegłosowanie rezygnacji Pana Piaseckiego z funkcji członka 
Zarządu Powiatu.  
 
         Starosta Powiatu zgłosił kolejną kandydaturę do pracy w Zarządzie Powiatu. 
Zaproponował kandydaturę obecnego na obradach byłego pracownika Starostwa 
Powiatowego Pana Adama Lecibila. Pan Lecibil był osobą cenioną przez Pana Starostę. 
Obecnie pracuje jako dziennikarz i zdaniem Pana Starosty mógłby powrócić do pracy w 
samorządzie. 
         Pan Adam Lecibil odnosząc się do przedstawionej propozycji powiedział: "Ja szanuję 
Panie Starosto Pana i dobrze mi się z Panem współpracowało, ale zbyt kocham moją pracę i 
lubię to co robię więc niestety – bardzo dziękuję jako dziennikarz. Poza tym koliduje jedno z 
drugim, a myślę, że będę robił to, co robię przez najbliższe lata i nie chciałbym z tego 
rezygnować. Bardzo dziękuję za propozycję, ale niestety: nie."  
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         Pan Starosta podkreślił, iż również cenił sobie bardzo wysoko współpracę z Panem 
Lecibilem z uwagi na jego profesjonalizm i zaangażowanie. Szanuje także decyzję związaną 
ze zmianą zawodu.  
Kolejno Starosta Powiatu zgłosił na członka Zarządu kandydaturę Pana Marka Fuchsa. 
Kandydat wyraził swoją zgodę na piśmie (Pisemna zgoda – w załączeniu do protokołu). Pan 
Fuchs jest obecnie dyrektorem gimnazjum Nr 4 w Kędzierzynie – Koźlu. Posiada 
wykształcenie wyższe zdobyte na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie ukończył 
studia o kierunku historycznym. Kandydat ukończył także drugi kierunek studiów na 
Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówką 
oświatową i studia podyplomowe w zakresie finanse i bankowość na Wrocławskiej Akademii 
Ekonomicznej. Posiada 4-letnie doświadczenie w marketingu z pracy w banku. Włada biegle 
kilkoma językami obcymi. Aktualnie jest osobą bezpartyjną, choć w przeszłości był 
członkiem Platformy Obywatelskiej. Nie zgodził się na członkowstwo w nowych strukturach 
PO. Pan Fuchs jest człowiekiem o dużym autorytecie, szacunku i doświadczeniu, więc byłby 
dużą podporą w pracy Zarządu.  
         Radna Beata Łobodzińska zgłosiła, iż chciałaby zadać kandydatowi pytanie.  
         Pan Starosta poinformował, iż kandydat nie jest obecny na sali obrad z uwagi na to, iż w 
chwili obecnej przebywa w Wielkiej Brytanii na wyciecze szkolnej z młodzieżą. Jego 
obecność w dniu dzisiejszym na obradach nie była możliwa, więc wyraził zgodę na 
kandydowanie na piśmie. Obecność Pana Fuchsa nie jest konieczna.  
         Radna Beata Łobodzińska ponowiła chęć zadania kandydatowi pytania.  
         Radna Dorota Tomala wyraziła ubolewanie faktem, iż podczas zgłaszania jej 
kandydatury nie zadawano pytań.  
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn poinformował, iż zna osobiście Pana Marka Fuchsa 
przeciwnie do Pana dr Andrzeja Reitera, którego w ogóle nie zna. Podkreślił, iż głosowanie 
nad tymi osobami z prawnego punktu widzenia jest zgodne, ale głosowanie nad osobami, 
których nie ma na obradach zdaniem Pana Przewodniczącego jest co najmniej dziwne. Fakt, 
iż nie można zadać kandydatowi pytania nie powoduje, że nie można głosować nad jego 
kandydaturą, więc należy przystąpić do głosowania.  
 
Komisja skrutacyjna przygotowała 20 kart do głosowania, a następnie przypomniała 
instrukcję głosowania tajnego i zaprezentowała pustą urnę na karty z głosami. Po 
zapieczętowaniu urny wywoływano kolejno Radnych do oddania głosu.   
 
Komisja Skrutacyjna po zliczeniu głosów i powrocie na salę obrad poinformowała, iż w 
głosowaniu wzięło udział 20 Radnych. Na Pana Marka Fuchsa oddano 8 głosów "za", 11 
głosów "przeciw" i 1 głos "wstrzymujący się". W wyniku tajnego głosowania Pan Marek 
Fuchs nie został wybrany na funkcję członka Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego, ponieważ wniosek nie uzyskał zwykłej większości głosów.  
Protokół komisji skrutacyjnej i komplet kart do głosowania – w załączeniu do protokołu.  
 
         Radny Marek Piątek zgłosił wniosek formalny: "W myśl paragrafu 25 ustawy o 
samorządzie powiatowym, statutu ust. 6 pkt 1 o zdjęcie dalszego przedstawiania kandydatów 
do Zarządu Powiatu z uwagi na to, że obecnie chyba nie ma po prostu większego to sensu i 
wnioskuję tutaj żeby Pan Starosta spotkał się z całą Radą w któryś dzień i porozmawiali na 
temat uzupełnienia Zarządu." 
         Radna Teresa Koczubik zwróciła się o komentarz radców prawnych w sprawie 
niniejszego wniosku. Następnie zgłosiła wniosek formalny "o głosowanie wyboru na 
Wicestarostę".   
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         Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż niniejsza sprawa powinna być 
przegłosowana, ponieważ w programie obrad znajduje się tylko zapis odnośnie członka 
Zarządu. Wniosek w sprawie wyboru Wicestarosty nie był wprowadzony do porządku obrad, 
a projekt uchwały dotyczy jedynie wyboru członka Zarządu. (Kserokopia projektu uchwały – 
w załączeniu).  
Odnosząc się do zgłoszonego przez Radnego Marka Piątka wniosku formalnego Pan 
Przewodniczący przytoczył treść § 25 ust. 6 pkt. 1 Statutu Powiatu mówiący o tym, iż: "W 
ciągu całej sesji prowadzący obrady udziela głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia 
wniosków formalnych, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy: 1) zdjęcia 
określonej sprawy z porządku obrad."  
         Mecenas Mirosław Semeniuk zwrócił uwagę na uprawnienie Starosty Powiatu do 
zgłaszania wniosków. Poinformował, iż Pan Przewodniczący może zrobić przerwę. "Starosta 
ma prawo zgłaszać kandydatów i nie ma ograniczeń co do liczby zgłoszonych kandydatów itd. 
Nikt nie może ograniczyć prawa Starosty do wskazywania członków Zarządu jeżeli wybór nie 
nastąpi."  
         Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż nie zgadza się z stanowiskiem Pana 
Mecenasa i zaznaczył, że podda wniosek Radnego Marka Piątka pod głosowanie.  
         Radna Dorota Tomala poprosiła radcę prawnego o interpretację czy zgłoszenie 
Wicestarosty nie jest tożsame ze zgłoszeniem członka Zarządu tj. czy potrzebna jest odrębna 
uchwała i czy Wicestarosta jest członkiem Zarządu. Według wiedzy Radnej członkiem 
Zarządu jest i Starosta i Wicestarosta.  
         Mecenas Semeniuk zaznaczył, iż sprawą oczywistą jest, że Wicestarosta jest członkiem 
Zarządu.  
         Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż w uchwale powinno być zapisane "na 
funkcję Wicestarosty". Poprosił, aby nie wprowadzać Rady w błąd.  
         Pan Mecenas ostrzegł przed zaskarżeniem działań niezgodnych z przepisami.  
         Przewodniczący Rady Powiatu przyjął tę informację i następnie poddał pod głosowanie 
wniosek formalny pytając: "Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem wniosku formalnego o 
zdjęcie określonej sprawy z porządku obrad – chodzi o wprowadzenie zmian, o wprowadzenie 
członka Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego zechce podnieść rękę." 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 11 Radnych zagłosowało za 
przyjęciem wniosku, 4 Radnych głosowało przeciw, natomiast 4 Radnych wstrzymało się od 
głosu.  
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty, gdyż uzyskał wymaganą większość głosów. 
 
Starosta Powiatu poprosił o powtórzenie treści wniosku, gdyż nie wiadomo dokładnie co 
Radni przegłosowali.  
         Przewodniczący Piotr Jahn powtórzył: "Wniosek formalny o zdjęcie określonej sprawy z 
porządku obrad – chodzi o uzupełnienie składu Zarządu."  
         Starosta Artur Widłak zapytał: "Rozumiem, że odmawiacie mi Państwo dalszego 
zgłaszania kandydatów do Zarządu, tak?". 
         Przewodniczący Rady odpowiedział: "Może Pan tak to interpretować, jak Pan chce." 
         Pan Starosta zwrócił uwagę: "To Pan kieruje obradami, ja pytam jak to mam rozumieć." 
         Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził: "Może Pan powiedzieć nawet, że to ja Panu 
uniemożliwiam." Następnie przystąpił do rozpatrzenia kolejnej uchwały w sprawie odwołania 
Pana Marka Piaseckiego ze składu Zarządu Powiatu.  
    
         Radna Teresa Koczubik stwierdziła: "Ja rozumiem, że Pan Przewodniczący zabronił 
zgłaszania dalszego kandydatów Panu Staroście."  
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         Przewodniczący Rady odpowiedział: "Ja nie zabroniłem, przecież było głosowanie. 
Dobrze, było głosowanie wniosku formalnego, więc pozwoliłem przegłosować wniosek 
formalny, który uzyskał wymaganą bezwzględną większość, w trakcie punktu oczywiście." 
         Radna Dorota Tomala zwróciła się do Przewodniczącego Rady z pytaniem: "Ma Pan 
świadomość, że to jest protokołowane wszystko?" 
         Przewodniczący odpowiedział: "Tak, mam świadomość, że jest to protokołowane 
oczywiście, tak już powiedziałem: proszę mnie zaskarżyć, zamknąć, oczywiście." 
         Radna Dorota Tomala zaznaczyła: "Pan upraszcza sprawę, ale rzeczywiście łamie Pan 
kolejny raz przepisy ustawy, statutu, samorządu powiatowego." 
 
Ad. 9 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 
przed rozpoczęciem obrad. Odnośnie konsolidacji kredytów podkreśliła, iż zaciągnięty w 
CITI Banku kredyt nie będzie podlegał konsolidacji z uwagi na jego bardzo korzystne 
oprocentowanie.  
Uzasadnienie załączono do uchwały.  
 
Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał, a następnie poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego na 2013 rok. 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, spośród których 19 Radnych opowiedziało się za 
podjęciem uchwały, natomiast 1 Radna wstrzymała się od głosu.   
Uchwała Nr XXXIII/255/2013 Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok została podjęta przy 1 głosie 
wstrzymującym. W/w uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
b)  
         Skarbnik Powiatu uzasadniając konieczność podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej podkreśliła, iż uchwała ta jest 
konsekwencją wprowadzonych zmian w budżecie powiatu. Szczegółowo omówiła zmiany 
uwzględnione w zaktualizowanym projekcie przekazanym Radzie przed rozpoczęciem obrad. 
Uzasadnienie załączono do uchwały.  
 
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 20 Radnych, spośród których 19 Radnych opowiedziało się za 
podjęciem uchwały, natomiast 1 Radna wstrzymała się od głosu.  
Uchwała Nr XXXIII/256/2013 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej została podjęta zwykłą większością głosów. Niniejszą 
uchwałę załączono do protokołu.  
 
c)  
         Skarbnik Powiatu uzasadniając potrzebę podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego poinformowała, iż jest ona związana z koniecznością ogłoszenia 
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przetargu na przedmiotowy kredyt oraz jego wielkości, które zostały już uchwalone w 
uchwale w sprawie zmian budżetu. Konieczność podjęcia uchwały w sprawie kredytu wynika 
z przepisów ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota kredytu została ustalona do 
wysokości 36 875 759 zł. Z tego: kredyt do kwoty 13 539 656 zł.  będzie spłacany do końca 
2028r. (zadłużenie powiatu podlega konsolidacji i rozciągnięciu w czasie spłaty), a kredyt do 
kwoty 23 336 103 zł. związany z prefinansowaniem zadań zapisanych w uchwale budżetowej 
będzie spłacany do końca 2014r. Ostatecznie ogólna kwota kredytu oraz jego poszczególne 
kwoty będą mniejsze po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie budowy mostu do kwoty około 
19 650 000 zł. Zmniejszeniu również ulegnie pierwsza część, czyli kwota 13 539 656 zł., 
gdyż nie będzie uwzględniała wkładu własnego powiatu w budowę mostu. 
         Radna Małgorzata Tudaj poprosiła o szerszą informację na temat zadań, które będą 
prefinansowane.  
         Pani Skarbnik poinformowała, iż prefinansowane będą zadania: budowa mostu Cisek – 
Bierawa, wyposażenie pracowni nowoczesnych technologii w CKPiU oraz projekt "Platforma 
administracja Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego" związany z informatyzacją Starostwa. 
Na pierwsze dwa zadania podpisano umowy z Urzędem Marszałkowskim, a wniosek 
dotyczący trzeciego zdania obecnie znajduje się w trakcie rozpatrywania przez Urząd 
Marszałkowski i umowy jeszcze nie podpisano.  
         Radna Małgorzata Tudaj zapytała o szanse na uzyskanie środków na trzecie zadanie, 
gdyż według informacji przekazanej Komisji Budżetu istnieją pewne wątpliwości, czy 
wniosek uzyska dofinansowanie.  
         Skarbnik Powiatu zaznaczyła, iż na chwilę obecną nie ma pewności co do pozyskania 
środków, ale zadanie musi być zaplanowane. Jeżeli powiat nie otrzyma środków to wówczas 
będzie możliwe dokonanie zmian poprzez zmniejszenie o kwotę dotacji, której nie będzie 
oraz przeznaczenie wkładu własnego na inne zadania.  
         Radna Marta Szydłowska dodała, iż Komisja Edukacji i Promocji Powiatu omawiała 
jedno z wymienionych zadań i dowiedziała się, że jeśli powiat zabezpieczy 40 000 zł. na 
wkład własny pozyska 170 000 zł. na pracownię. Komisja Edukacji zaopiniowała ten projekt 
oraz konieczność zabezpieczenia tych środków z radością pozytywnie.  
   
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, spośród których 19 Radnych zagłosowało za 
podjęciem uchwały, natomiast 1 Radny wstrzymał się od głosu.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIII/257/2013 Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym. Przedmiotowa 
uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
d)  
         Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Czeczot uzasadniła projekt 
uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok. 
Poinformowała, iż w roku bieżącym powiat otrzymał mniej środków niż w roku 2012 o ponad 
600 000 zł. Otrzymana kwota to 1 193 152 zł. W związku z tym w oparciu o analizę potrzeb i 
doświadczenia z lat ubiegłych zaproponowano podział tych środków na poszczególne zadania 
przedstawione w załącznikach do projektu uchwały. Pani Dyrektor na podstawie lat ubiegłych 
poinformowała o tym, że możliwe, iż w ciągu roku (około miesiąca września) środki te 
zostaną zwiększone. Wówczas będą one kierowane na sprzęt rehabilitacyjny i likwidację 
barier w komunikowaniu się, gdyż na te zadania zgłoszono najwięcej wniosków.  
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Do uzasadnionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał, a następnie poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok. 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
niniejszej uchwały.  
Uchwałę Nr XXXIII/258/2013 Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego na 2013 rok podjęto jednogłośnie. Przedmiotową uchwałę załączono do 
protokołu.  
 
e)  
         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 najmu jeden raz w tygodniu po 1,5 godziny – 
nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie II Liceum Ogólnokształcącego tj. małej 
sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć rekreacyjnych. Poprzednia umowa zawarta była 
na okres 24.09.2012r. – 31.12.2012r. i obie strony wyraziły wolę zawarcia kolejnej umowy na 
tych samych warunkach. W związku z faktem, iż jest to kolejna umowa przedłużająca czas 
najmu wymagana jest zgoda Rady Powiatu.  
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie wniesiono uwag.  
 
         Pan Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie omówiony projekt uchwały. 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
niniejszej uchwały.  
W wyniku głosowania Uchwałę Nr XXXIII/259/2013 w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego podjęto jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała stanowi 
załącznik do protokołu.  
 
f)  
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko przedstawił uzasadnienie do 
wprowadzonego pod obrady projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia  
22 stycznia 2013r. na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie – 
Koźlu. Poinformował, iż Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie – Koźlu zwrócił się do 
dwóch firm tj. Firmy ------------------------------------------------------------ i Gabinetu 
Weterynaryjnego, --------------------- o podanie oferty cenowej na usuwanie martwej 
zwierzyny i sorbentu z dróg powiatowych. W dniu 11 stycznia 2013r. do zamawiającego 
wpłynęły oferty obydwu firm z tym, że oferta firmy ---------------- zawierała wyszczególnienie 
wykonywania usług na całość zadania, natomiast oferta Gabinetu Weterynaryjnego 
ograniczyła się tylko do zakresu usuwania padłych zwierząt. Firma ----------- po zapoznaniu 
się z ofertą konkurencyjną wystosowała pismo do zamawiającego informujące go o 
posiadaniu zezwoleń przez Gabinet Weterynarii jedynie na usuwanie padłych zwierząt i o 
braku uprawnień do usuwania sorbentu co miało by być powodem odrzucenia oferty tej firmy 
ze względu na brak możliwości realizacji pełnego przedmiotu zamówienia. Powiatowy 
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Zarząd Dróg po rozpatrzeniu ofert i uwag zawarł umowę z Panem --------------------- w 
zakresie podstawowym, czyli zbierania i utylizacji martwej zwierzyny z dróg powiatowych 
znajdujących się na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.      Odnosząc się zaś do 
utylizacji sorbentu, Powiatowy Zarząd Dróg poinformował firmę -------------, iż w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby, a są to sprawy bardzo sporadyczne i incydentalne, PZD 
dokonywał będzie w tym zakresie jednorazowych zleceń podmiotom posiadającym stosowne 
uprawnienia. Po otrzymaniu tej informacji firma --------------------- złożyła skargę na działanie 
Powiatowego Zarządu Dróg. Po rozpoznaniu sprawy i wysłuchaniu stanowisk obu stron tj. 
Firmy ---------------------------- i Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie – Koźlu 
stwierdza się, że przedmiotem zamówienia objęta była usługa, której wartość nie przekraczała 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro, dlatego też, zgodnie z art. 4 ust. 8 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przepisów przedmiotowej 
ustawy nie stosuje się. W takich sytuacjach mają jednak zastosowanie procedury udzielania 
zamówień publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kędzierzynie – Koźlu przyjęte 
Zarządzeniem nr 1/2010 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie – Koźlu, 
określające sposób prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
zależności od przedziału ustalenia wartości przedmiotu zamówienia tj. do 7 000 Euro, 
pomiędzy 7 000, a 14 000 Euro i powyżej 14 000 Euro. Ustalenie wartości przedmiotu 
zamówienia na usuwanie martwej zwierzyny i sorbentu z dróg powiatowych znajdujących się 
na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w 2013r. nie przekraczało wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 7 000 Euro więc zgodnie z § 3 ust. 1 do 3, powołanego 
Zarządzenia zamawiający może prowadzić rozmowy z jednym oferentem bez wymagania 
formy pisemnej zarówno w stosunku do prowadzonych negocjacji jak zawieranej umowy. W 
świetle powyższych faktów należy stwierdzić, że postępowanie o udzielenie zamówienia na 
usuwanie martwej zwierzyny i sorbentu z dróg powiatowych znajdujących się na terenie 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w 2013r., prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg 
w Kędzierzynie – Koźlu nie narusza przepisów prawa, a skargę w przedmiotowej sprawie 
uznaje się za bezzasadną. Firma, z którą nie podpisano umowy starała się udowodnić, że PZD 
nie dopełnił formalności, bo niejako wystosował zapytanie na usuwanie dwóch rzeczy: 
sorbentu i padłych zwierząt. Firma, z którą nie podpisano umowy miała uprawnienia zarówno 
do wykonywania jednej jak i drugiej usługi, przy czym jej oferta była droższa. PZD podpisał 
umowę jedynie na usuwanie martwej zwierzyny z firmą weterynaryjną, która przedłożyła 
tańszą ofertę. Ustalenie wartości przedmiotu zamówienia było znacznie poniżej 14 000 Euro, 
więc nie obowiązywała ustawa Prawo zamówień publicznych, a także poniżej 7 000 Euro, co 
zgodnie z zarządzeniem zobowiązuje Pana Dyrektora do łagodniejszego sposobu 
postępowania. W takiej sytuacji nie musi on nawet zawrzeć umowy w formie pisemnej. 
Firma, z którą umowy nie zawarto chciała tę decyzję obalić stwierdzając, że tylko ona jest 
uprawniona do podpisania umowy.  
         Radna Dorota Tomala zgodziła się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Podkreśliła, iż 
z racji zawodowego zajmowania się sprawami z zakresu zamówień publicznych wie, że 
można zarządzeniem przy wartości szacunkowej 1 – 5 ofert wybierać tę, która jest najbardziej 
korzystna. Ocena sytuacji wydana przez Komisję Rewizyjną jest zdaniem Radnej jak 
najbardziej poprawna.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał, a następnie poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 stycznia 2013r. na działalność Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie – Koźlu. 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
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W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIII/260/2013 Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia 
skargi z dnia 22 stycznia 2013r. na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w 
Kędzierzynie – Koźlu została podjęta jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono do 
protokołu.  
 
         Następnie Pan Przewodniczący przystąpił do rozpatrzenia pkt 9g), tj. podjęcia uchwały 
w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na pisemny wniosek Pana Marka Piaseckiego. Pan 
Przewodniczący poinformował, iż przygotowano projekt uchwały, który przedkłada Radzie 
do przegłosowania.  
         Radna Teresa Koczubik w kwestii formalnej przypomniała zebranym, że Rada 
przegłosowała, iż nad tą sprawą będzie głosować w punkcie 8 porządku obrad. 
Przewodniczący Rady zamknął punkt 8 "Wprowadzenie zamian w składzie Zarządu Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego". W związku z tym Radna stwierdziła, iż konsekwentnie Rada 
Powiatu obecnie nie może przystąpić do głosowania nad tą uchwałą. "Konsekwencja i prawo, 
jakie Pan tu prezentuje – sam Pan zamknął, w związku z tym proszę konsekwentnie się do tego 
dostosować." 
         Przewodniczący przypomniał: "Ja chciałem wprowadzić to do punktu 8 bez głosowania, 
ale Pani Radna Marta Szydłowska powiedziała, że to trzeba przegłosować, więc 
głosowaliśmy go, jako zmianę punktu 9 – normalne uchwały, jako ostatni." 
         Radna Dorota Tomala stwierdziła, iż niniejsza zmiana była głosowana jako punkt 8. 
"Panie Przewodniczący raz zamknęliśmy porządek obrad, Pan po zamknięciu wprowadził 
pismo, które przedłożył Radny i dlatego uznaliśmy, że to jest punkt 8." 
         Radna Marta Szydłowska przypomniała, że to Pan Przewodniczący powiedział: 
"Będziemy głosowali w punkcie 8. A ja powiedziałam: proszę Pana trzeba to przegłosować, 
bo to jest w końcu wprowadzenie nowego tematu i przegłosowaliśmy."  
         Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Sekretarza Powiatu: "Pani Sekretarz jak 
było? Pani mówiła jako w 9 punkcie tak? jako ostatni punkt jest. Tak wynika z tego, tak? 
Uchwały właśnie." 
         Sekretarz Powiatu poinformowała, iż zapisała tę sprawę jako uchwały.  
         Pan Przewodniczący Rady przypomniał, iż niedawno odbyła się dyskusja, z której 
wynikało, iż nie można takiego wniosku "tak sobie" głosować. "Teraz jest konkretna sytuacja 
dotycząca tej uchwały, którą mamy do przegłosowania".    
         Radny Jakub Gładysz zwrócił uwagę, iż przed chwilą Rada przyjęła kilka uchwał, w 
których zostało jednoznacznie napisane, że wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu, m.in. wynajem na godziny w tygodniu sali w II LO, środki na dofinansowanie 
sportu, rekreacji, likwidacji barier architektonicznych, konieczne i obowiązkowe zaciągnięcie 
kredytu na przebudowę mostu Cisek – Bierawa, wyposażenie pracowni nowoczesnych 
technologii, "Platforma e-administracji" itd. Radny zapytał, kto te zadania wykona, jeśli 
dojdzie do głosowania i nie będzie Zarządu. Zwrócił się do Radnego Marka Piaseckiego z 
pytaniem: "W kontekście tych zadań, które nas czekają czy podtrzymuje swoją decyzję o 
rezygnacji, a jeżeli tak to daję Państwu Radnym pod rozwagę ocenę głosowania."  
         Radny Marek Piasecki zapewnił, iż podtrzymuje swoją decyzję o rezygnacji z funkcji 
członka Zarządu.  
         Radny Józef Gisman zapytał czy Pan Piasecki "świadomie podejmuje decyzje o 
dezorganizacji pracy powiatu w najbliższym czasie". Zaznaczył, iż niefunkcjonujący Zarząd 
spowoduje taką sytuację, że powstanie problem związany z np. przesunięciem niewielkich 
środków z jednego paragrafu na inny i sfinansowaniem pewnych działań łącznie z 
działaniami strategicznymi jak np. budowa mostu. Radny stwierdził, iż jest to wprowadzenie 
dezorganizacji pracy powiatu na następny okres.  
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         Przewodniczący Rady Piotr Jahn zaznaczył, iż nie można zmusić do pracy kogoś, kto 
nie chce pracować.  
         Radny Marek Piasecki odpowiadając powiedział: "Ja jestem przede wszystkim 
członkiem Rady Powiatu. Nie wyobrażam sobie pracy w Zarządzie, który nic nie robi sobie z 
decyzji Rady Powiatu, któremu Rada Powiatu tak naprawdę przeszkadza. Myślę, że dałem się 
poznać z tej strony, że współpracuję z wszystkimi Radnymi, przynajmniej próbowałem – czy to 
byli Radni z SLD, czy to byli Radni z PSL, czy z Platformy, czy często z Panem Wałachem, czy 
z Mniejszości Niemieckiej w ogóle z Radnymi. No akurat z Panem Józefem nie miałem 
dobrego kontaktu, bo rozmawialiśmy może ze 2 razy w tej kadencji. I dlatego z tego powodu 
podjąłem decyzję o rezygnacji z pracy Zarządu i proszę ode mnie nie tyle wymagać, proszę 
nie zrzucać całego odium na mnie. Prosiłem przez ostatnie 2-3 tygodnie Pana Starostę żeby 
porozmawiał z Radnymi, żeby zrobił jakieś spotkanie z Radnymi w sprawie np. tej 
nieszczęsnej komisji. Niestety tego nie zrobił. Wybrał sobie członków komisji konkursowej nie 
wiem z jakiego klucza. W tej chwili to już jest jak mówi kolega musztarda po obiedzie. Z tego 
powodu nie widzę mojego, sensu mojej misji w tym Zarządzie. Chcę pracować w Radzie, chcę 
pomagać Radnym w tworzeniu tego powiatu, ale w tym Zarządzie w tym składzie nie widzę 
swojego miejsca." 
         Radna Dorota Tomala powracając do kwestii głosowania wniosku przypomniała, iż 
dyskutowano o tym, aby głosowanie nad wnioskiem, który wpłynął kontynuować w 
momencie, kiedy Starosta zakończy zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu. "Jest to 
jeden z punktów zawartych w tym punkcie 8, ale w momencie zakończenia zgłaszania 
kandydatów na członków Zarządu. Państwo zakończyliście poprzez swój wniosek zgłaszanie 
kandydatów. Zapomnieliście, że powinniście wtedy przegłosować wniosek złożony przez 
Waszego kolegę. On został wprawdzie wprowadzony." 
         Przewodniczący Piotr Jahn przerwał wypowiedź Radnej zwracając uwagę, iż wniosek 
dotyczył uzupełnienia składu Zarządu, a nie odwołania kogoś z Zarządu.   
         Radna Teresa Koczubik przypomniała, iż punkt 8 porządku brzmi: "Wprowadzenie 
zmian w składzie Zarządu Powiatu", a nie uzupełnienie. Podkreśliła: "Zmianą również jest to, 
że Pan Marek Piasecki wychodzi z Zarządu, więc Panie Przewodniczący, Pan konsekwentnie 
przerwał Panu Staroście wybór członków Zarządu w związku z tym i zmian, w związku z tym 
proszę Pana konsekwentnie proszę do tego podejść. Pan po prostu podjął taką, a nie inną 
decyzję, większość Radnych się zdecydowała. W związku z tym ja uważam, że będzie to 
bezprawne działanie jak Pan teraz wróci do tej sprawy po zamknięciu tej sprawy." Następnie 
Radna poprosiła o opinię w niniejszej kwestii obecnych na obradach radców prawnych.  
         Mecenas Mirosław Semeniuk odnosząc się do wypowiedzi Radnego Marka Piaseckiego 
przypomniał Radnemu, iż osobiście podpisał się pod uchwałą o powołaniu komisji 
konkursowej. Następnie odniósł się do kwestii rozpatrywania jego rezygnacji z członkowstwa 
w Zarządzie: "Jeżeli chodzi o ten punkt powiem tak: rzeczywiście Pani Radna Koczubik ma 
rację w tym sensie, że pkt 8, jeżeli brzmi w ten sposób, że są zmiany w składzie Zarządu to one 
dotyczą zarówno powołania jak i rezygnacji, bo to jest zmiana w składzie Zarządu. Problem 
polega na tym czy można głosować tą rezygnację w innym punkcie. Powiem tak: trzeba 
byłoby się przyjrzeć dokładnie ustawie o samorządzie powiatowym i formach głosowania czy 
jest to możliwe, czy nie. Czy jest możliwe w trakcie posiedzenia przesunięcie tego punktu do 
innego. Tak należałoby to rozpatrywać. Jeżeli Pan - musimy to ocenić w tych kategoriach np. 
to głosowanie na wniosek Pana Przewodniczącego o zdjęcie punktu 8 z porządku obrad 
dotyczy również wprowadzonego tam wcześniej głosowanego bezwzględną większością 
głosów zmiany porządku w sprawie rezygnacji Pana Marka Piaseckiego. Ja na chwilę obecną 
nie odważyłbym się wydać jakiejś jednoznacznej opinii w tej sprawie. Po prostu musiałbym 
się nad tym zastanowić. Są te konsekwencje, o których mówię: to, że było to w tym punkcie 
wprowadzone, że dotyczy to zmiany Zarządu, ale czy np. – bo gdyby Pan tego nie zdjął z 
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porządku obrad można byłoby powiedzieć, że można głosować i ewentualnie uznać, że 
wprowadzi się to do punktu 9, czy któregoś, ale ten punkt został zdjęty z porządku obrad." 
         Przewodniczący Piotr Jahn sprostował podkreślając, iż punkt ten został zdjęty przez 
Radę Powiatu, a nie przez Przewodniczącego Rady.  
         Pan Mecenas zwrócił uwagę, iż punkt został zdjęty na wniosek Przewodniczącego Rady 
w całości, łącznie z rezygnacją Pana Piaseckiego. Stwierdził, iż na dzień dzisiejszy nie 
odważy się wydać opinii w przedmiotowej sprawie.  
         Radna Marta Szydłowska zwróciła się do Radnych z prośbą o przemyślenie 
postępowania z uwagi na to, że Rada podjęła w dniu dzisiejszym kilka uchwał, które ma 
zrealizować Zarząd. Powiedziała: "Państwo w tej chwili popierając ten wniosek w jakiś 
sposób zamkną możliwość wypełniania tych wszystkich rzeczy. Tam jest oświata, tam są różne 
inne poważne historie. Druga sprawa: przypominam wielokrotnie nasze dyskusje na sesjach, 
gdzie wszyscy wtedy jeszcze – to jest przeszłość – byliśmy przeciwko temu, żeby na sesje nagle 
wprowadzać uchwałę, która w jakiś sposób rodzi natychmiast konsekwencje. Chciałam tylko 
o tym przypomnieć i dlaczego o tym mówię: Radny powinien mieć jakieś poczucie etyki 
Radnego i obowiązkowości. Nie mogę dzisiaj przyjść, czy Starosta, czy ktokolwiek i 
powiedzieć: ja dzisiaj składam, jutro mnie nie ma. W żadnej pracy tak nie jest, bo jest to 
chyba dyscyplinarne zwolnienie. Proszę Państwa rodzi to skutki prawne. Jest w ustawie 
powiedziane, że po okresie 30 dni proszę bardzo, ale w tym czasie można coś przygotować, 
można coś zrobić, nie można sobie tak, bo to nie jest piaskownica: biorę zabawki i idę, bo 
wtedy leży cały Zarząd i wszystko to, co Rada dzisiaj głosowała tak sumiennie może sobie 
położyć na kupkę i czekać, co los da i jak to będzie wyglądało. Dlatego Panie Przewodniczący 
do Pana zwracam się i apeluję do Pana, bo jest Pan szefem Rady: proszę myśleć również w 
kategoriach społecznych, w kategoriach konsekwencji tego, co robimy, a nie w jakiejś takiej 
niewytłumaczalnej dla mnie upartości, czy czegoś. Proszę zobaczyć, od jutra nic z tych rzeczy, 
które postanowiliśmy - a to nie jest wszystko, bo przecież bieg jest cały czas i nie wiem, kiedy 
się spotkamy, wszystko będzie leżało np. projekt, o którym mówiła tutaj Pani Tudaj, przecież 
już musi być, bo on już jest realizowany i aż się pali żeby po dzisiejszej sesji - myśmy to na 
Komisji Oświaty omawiali, jak to sprawa jest pilna, myśmy się wcześniej nawet po to spotkali.  
         Mecenas Semeniuk w związku z brakiem możliwości wydania przez radców prawnych 
Starostwa opinii w tym zakresie w dniu dzisiejszym zaapelował do wszystkich Radnych na 
czele z Przewodniczącym Rady Powiatu, iż pośpiech związany z tym, że Pan Piasecki w dniu 
dzisiejszym zgłosił rezygnację nie jest niczym uzasadniony. Przedstawiane przez Radnych 
konsekwencje w postaci braku możliwości zrealizowania przez Zarząd uchwał podjętych 
przez Radę mogą być bardzo istotne. Pan Mecenas odesłał Radnych do lektury art. 31c 
ustawy o samorządzie powiatowym mówiącego o tym, iż: "w przypadku złożenia rezygnacji z 
członkostwa w zarządzie przez członka niebędącego jego przewodniczącym, rada powiatu 
podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka 
zarządu zwykłą większością głosów nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia 
rezygnacji". Zdaniem Mecenasa nie ma powodów do pośpiechu, gdyż można wyznaczyć 
następną sesję w terminie nieprzekraczającym miesiąc realizując w międzyczasie te wszystkie 
zadania, które wynikają z podjętych uchwał. Nawet, jeśli uchwała o rezygnacji Pana 
Piaseckiego nie zostałaby w ciągu 1 miesiąca podjęta to ust. 2 art. 31c mówi o tym, iż: "w 
przypadku złożenia rezygnacji niepodjęcie uchwały jest równoznaczne z przyjęciem 
rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała." Na 
podstawie cytowanych przepisów rezygnacja zostanie przyjęta niezależnie od tego czy Rada 
Powiatu podejmie uchwałę w ciągu 1 miesiąca, czy nastąpi to z mocy prawa z dniem 30 
kwietnia br. jeśli Rada nie podejmie uchwały do dnia 20 kwietnia br. W ciągu tego miesiąca 
Zarząd miałby czas na załatwienie najpilniejszych spraw.  
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         Radna Dorota Tomala zaproponowała, aby w związku z zaistniałym dylematem i 
złożonym wnioskiem o rezygnacji z członkowstwa w Zarządzie decyzję o przyjęciu 
rezygnacji Rada podjęła za miesiąc.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił krótką przerwę w obradach w celu 
przeprowadzenia rozmowy z Radnym Markiem Piaseckim.   
Po wznowieniu obrad zwrócił się do Radnego Marka Piaseckiego z pytaniem czy 
podtrzymuje swoją decyzję w sprawie wystąpienia z Zarządu.  
         Radny Marek Piasecki potwierdził: "Tak, poddam się ocenie Radnych."  
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn stanął na stanowisku, iż Rada powinna tę sprawę 
przegłosować.  
         Radna Marta Szydłowska stwierdziła, iż Rada powinna głosować na następnej sesji.  
         Radna Teresa Koczubik ponownie zwróciła się do Przewodniczącego Rady: "Panie 
Przewodniczący 8 punkt Pan zamknął – przegłosował Pan ten 8 punkt. Proszę Pana 8 punkt 
dotyczy zmian członków Zarządu. W związku z tym tego punktu dzisiaj nie ma. Nie ma – Pan 
poddał pod głosowanie, więc zgodnie z prawem tego punktu nie ma." 
         Radny Marek Piątek zaproponował, aby zwołać sesję nadzwyczajną za tydzień lub dwa 
tygodnie i wówczas podjąć uchwałę, a w tym czasie Zarząd mógłby uchwalić sprawy m.in. 
związane z budową mostu. Ponadto Radny dodał, iż jego poprzedni wniosek był składany "o 
przerwanie podawania kandydatów przez Pana Starostę – był to mój wniosek i postawiłem 
tutaj wniosek, żeby Pan Starosta w przeciągu miesiąca zwołał powiedzmy wszystkich Radnych 
i żebyśmy sobie usiedli i wtedy na temat, żeby nie było to, że mają być w Zarządzie ludzie 
przypadkowi po prostu, którzy nie są w Radzie, żebyśmy sobie postawili, że mają być Radni." 
         Radna Dorota Tomala mając na uwadze wszystkie decyzje, które zostały w dniu 
dzisiejszym uchwalone podkreśliła, iż podjęto uchwały, które muszą być realizowane. 
Wyraziła obawę, iż placówki oświatowe staną, ponieważ na bieżąco realizowane zadania są 
analizowane przez Dyrektorów z Zarządem Powiatu, a po podjęciu uchwały nie będą oni 
mieli z kim rozmawiać o strategicznych działaniach. Radna zapytała: "czy Państwo jesteście 
odpowiedzialni za samorząd i za Zarząd? Pan (Przewodniczący) ciągle czuje się urażony, że 
Pana atakujemy, ale po prostu przynajmniej w tej kwestii Państwo odpowiedzialność możecie 
podjąć. To nie jest tak Panie Piątek, że Pan złożył wniosek żeby się Starosta spotkał, bo taki 
wniosek nie padł. Zgłaszał Starosta chęć współpracy z każdym z nas Radnych i to w 
ostateczności został przywołany do drugiej tury zgłaszania innych. Skoro nie Radni, skoro nie 
z nami chcecie współpracować, albo my razem z sobą, to może chcecie kogoś z zewnątrz. 
Pomijając już to, co się wydarzyło jakiś czas temu w punkcie 8, przywołuję do 
odpowiedzialności za samorząd. Przywołuję. Później znów się pojawi gdzieś informacja, że 
klękają media, oświata – nie ma, dróg nie ma, więc bądźcie odpowiedzialni Państwo za swoje 
decyzje. Jesteśmy jednak dorośli." 
         Radna Jadwiga Mroczko na podstawie doświadczenia wyniesionego z pracy zawodowej 
w Urzędzie gminy potwierdziła: "Potwierdzam, jako Skarbnik w swojej gminie: mając taką 
sytuację byłaby ona niekomfortowa i naprawdę mimo wszystko nie wiem czy mi to wybaczone 
zostanie, ale tu z kolegą Heniem (Chromikiem), z którym jesteśmy samorządowcy: musi 
działać powiat. To jest na miesiąc blokada. Ja sobie zdaję sprawę i potwierdzam: no jutro 
będzie trzeba rozpracować projekt układu wykonawczego tego uchwalonego budżetu. Jeżeli 
dzisiaj nie będzie, to kto to zrobi? Proszę mi wierzyć. Państwo zagłosujecie jak uważacie, ale 
ja tą świadomość mam, o czym powiedziałam na klubie." 
         Radny Marek Piasecki zapewnił: "Chcę pracować w tej Radzie, chcę zrobić wszystko 
żeby ten powiat naprawdę rozkwitał tylko nie widzę swojego miejsca w tym Zarządzie. To co 
mówiła koleżanka nasza Dorota, że Pan Starosta chciał rozmawiać z wszystkimi Radnymi – 
czemu dopiero dzisiaj? Czemu dopiero na tej sesji? (…) Tu Pan Mirek Semeniuk nasz 
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adwokat, może bardziej Pana Starosty jak nasz wypomniał mi, że podpisałem się pod uchwałą 
odnośnie komisji (konkursowej). Tak proszę Państwa, podpisałem się, bo podpisujemy się pod 
każdą uchwałą wszyscy, czy ktoś głosował za, czy ktoś głosował przeciw, czy ktoś się 
wstrzymał. To jest normalna procedura. Przy pierwszym głosowaniu odnośnie uchwały o 
powołaniu komisji na Zarządzie poprosiłem Zarząd, czyli Pana Kubę Gładysza i Pana 
Starostę o to, żebyśmy projekt tej uchwały przełożyli na koniec Zarządu, bo powiedziałem, że 
takiej uchwały nie chcę głosować dzisiaj, gdyż wiem, że nie było to skonsultowane z Radą 
Powiatu, a to my jesteśmy organem nadrzędnym nad Zarządem. To Rada Powiatu uchwala 
uchwały, które Zarząd musi wykonać – nie na odwrót. Dlatego złożyłem decyzję o 
rezygnacji." 
         Starosta Artur Widłak stwierdził, iż pamięta, że było inaczej i zaznaczył, że protokoły 
wykażą, kto ma rację: "Marek Piasecki rzeczywiście chciał raz przełożyć, myśmy się na to 
zgodzili, przełożyliśmy. Pan Mecenas złożył wyjaśnienia pamiętam na tym Zarządzie i Pan 
Marek Piasecki chciał sobie to przemyśleć. Prawda Panie Mecenasie? Następny Zarząd, Pan 
Marek Piasecki dalej nie jest przekonany, dalej chce przekładać, a dyrektora nie ma, czas 
nagli, prawda? Co do rozmów moich- nie, ja nie chciałem rozmawiać, ja rozmawiałem - tryb 
dokonany. Ja się spotkałem z każdym klubem i nie tylko, więc nie mówcie, czy Ty Marku - nie 
mów, że ja nie rozmawiałem. Ja rozmawiałem kilkakrotnie z każdym klubem, z każdą grupą 
Radnych. I taka jest prawda. Rozmawiałem i z Platformą, rozmawiałem i z PSL-em, 
rozmawiałem i z Mniejszością Niemiecką i z każdym jednym i z SLD i usiłowałem naprawdę 
dogadać się w tej sprawie, ale jeśli nie ma współpracy, nie ma woli współpracy, to nie ma 
takiej możliwości żebym ja kogoś zmusił do tego. Ja proponowałem współpracę z klubem 
Platformy, rozmawialiśmy – stanęło na niczym. Chciałem się dogadać. Byłem naprawdę 
otwarty na wszystkie propozycje, więc zwalanie winy na kogoś naprawdę jest, uważam wielce 
nie w porządku. Tak czasami bywa, że jest się w mniejszości podczas głosowań i trzeba 
przyjąć to z pokorą, że te głosowania przechodzą nie po naszej myśli. Ja też takie głosowanie 
przeżyłem jako Starosta, gdzie zostałem przegłosowywany. Pewnie wszyscy Państwo 
pamiętacie jak powoływaliśmy pierwszym razem dr Majchera na Dyrektora SP ZOZ 
pełniącego obowiązki. Ja byłem przeciwny temu, bo nasze opinie radców prawnych naszych: 
Mecenasa Semeniuka i Pani radcy Bartuli były jednoznaczne – robimy przekroczenie, 
przekraczamy prawo. Przynieśliście Państwo – mówię tutaj o Komitecie Wantuły – jakieś 
opinie prawne jakichś prawników z Warszawy czy skądś i opieraliście się tym, że to tak ma 
być, no więc poddaliśmy pod głosowanie to, przegłosowaliście mnie. Tak wyszło. Co się 
okazało, że i Wojewoda to uchylił i Wojewódzki Sąd Administracyjny to uchylił. Czasami tak 
jest. Dzisiaj obawiam się, że robicie to samo. Idziecie w zaparte, czuję podskórnie, że gdzieś 
jakieś opinie są, które Was utwierdzają w przekonaniu, że robicie dobrze łamiąc prawo. Pan 
Przewodniczący idzie jak czołg, potrafi przerwać w trakcie głosowań punkt – dla mnie jest to 
naprawdę niebywałe. Nie spotkałem się z czymś takim, żeby w trakcie realizacji punktu nagle 
zdjąć – bardzo istotnego punktu, bo przecież o uzupełnienie Zarządu tutaj chodzi prawda, 
czyli o możliwość dalszego funkcjonowania i procedowania powiatu tak naprawdę. Od dnia 
jutrzejszego mamy kompletny paraliż w Starostwie, w całym powiecie. Żadna uchwała nie 
może być podjęta, żadna realizacja – te uchwały, które żeście tu Państwo podjęli nie będą 
zrealizowane, ponieważ w każdej jednej żeście napisali: powierzamy wykonanie uchwały 
Zarządowi Powiatu, a z drugiej strony uniemożliwiacie powstanie temu Zarządowi, bo 
przyjmujecie rezygnację Pana Marka Piaseckiego – ostatniego członka Zarządu, który 
stanowił quorum. Od dnia jutrzejszego nie będzie możliwości zawarcia umowy na most, nie 
będzie możliwości realizacji całych innych zadań, około dwudziestu na ten tydzień. Realizacja 
budżetu w układzie wykonawczym – niemożliwa. Podjęliście uchwałę – nic z tego nie będzie 
zrealizowane. Każda uchwała, każda decyzja musi skończyć się uchwałą Zarządu. Nie 
spodziewałem się tak skrajnej nieodpowiedzialności, naprawdę jestem zaszokowany, 
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zdruzgotany i załamany, że można w ten sposób postępować. Ludzie, którzy zostali wybrani i 
którzy są odpowiedzialni. Tu nie chodzi o mnie, że mnie nie lubicie – ja rozumiem, no macie 
prawo, ale jesteście odpowiedzialni przed stu tysiącami ludzi, którzy powierzyli Wam w 
zaufaniu kierowanie sprawami powiatu. Wy przedkładacie swoje personalne rozgrywki, 
personalne układanki i jakieś cele, które mi nie są znane nad dobro, nad prawdziwe 
funkcjonowanie powiatu. Jest to dla mnie niezrozumiałe, przecież można to zrobić zgodnie z 
prawem. Można odwołać Zarząd, przepisy prawa przecież to przewidują. Można odwołać 
Starostę, to też przepisy prawa przewidują, ale trzeba to zrobić zgodnie z prawem. To, co 
chcecie zrobić jest naprawdę rzeczą niebywałą i nie zdziwię się, jeśli tak naprawdę nie 
skończy się to rozwiązaniem Rady Powiatu w niesławie i chyba do tego doprowadzacie. A 
może macie jakieś inne opinie i być może liczycie na to, że może Starostę wyrzucą, a Wy 
zostaniecie, ale po takim postępowaniu to ja sobie nie wyobrażam jak Wy możecie spojrzeć 
wszystkim wyborcom w oczy. To jest skrajna nieodpowiedzialność, coś strasznego."  
         Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Starosty: "Chciałbym uzupełnić Panie 
Starosto, że tak naprawdę to nie ja zdjąłem porządek, tylko pozwoliłem przegłosować 
wniosek, a to Rada Powiatu zdjęła." 
         Mecenas Semeniuk w związku z istnieniem pewnych rozbieżności i rozsądnymi 
uwagami Radnych Jadwigi Mroczko i Henryka Chromika oraz Marka Piątka zaznaczył: "Ja 
twierdzę, jeżeli Pan zdjął punkt 8 to tego punktu nie ma. Jeżeli nawet by się zdecydował Pan 
go głosować, abstrahuję, że przysługuje skarga na uchwałę taką czy taką, to nawet jak 
Państwo będziecie głosowali, to pragnę Wam przypomnieć o tym, że gdybyście nie 
przegłosowali przyjęcia rezygnacji Pana Marka Piaseckiego, gdyby on się upierał dalej w 
imię jakichś tam swoich celów to skutek byłby taki, że cały czas można to zrobić w terminie 
miesiąca jeszcze. A gdybyście nawet tego nie zrobili to z mocy prawa 30 kwietnia Pan Marek 
będzie uznany, że rezygnacja z mocy ustawy prawa jest przyjęta i również jest zwolniony z tym 
dniem z obowiązków członków Zarządu. Może nie kochać Starosty, może myśleć inaczej, ale 
dajecie mu możliwość nie przyjmując rezygnacji, a wtedy, gdy nie będzie chciał uczestniczyć 
w posiedzeniach Zarządu w ważnych sprawach mogą go spotkać inne konsekwencje prawne, 
to zawsze może wziąć udział w głosowaniu – jest wtedy quorum – i głosować przeciw. Tak się 
wyraża w demokracji swój pogląd, a nie metodami, które były stosowane do tej pory, czyli 
torpedowanie posiedzeń Zarządu. Dlatego chciałem Wam powiedzieć, że taki skutek to 
wywoła, gdyby doszło do głosowania, ale proszę się Panie Przewodniczący poważnie 
zastanowić czy możecie głosować to, gdy zostało zdjęte z punktu 8. Jest to w protokole." 
         Radna Dorota Tomala zwracając uwagę na wiele głosów mówiących, iż jest to działanie 
nieprzemyślane skierowała do Radnego Marka Piaseckiego prośbę o zastanowienie się: 
"Złożyłeś rezygnację i zostaw, niech to nabierze toku prawnego. Odpowiedzialność – wiem, że 
u Ciebie jest większa niż to, co teraz mówisz i próbujesz wprowadzić, więc pozwól, że te 
działania, które już nabierają mocy sprawczej do miesiąca się same rozwiążą. Nie możemy 
pozwolić żeby zamrożone zostały wszystkie te decyzje, które zostały teraz podjęte, wcześniej, 
te, które się realizują. Myślę, że Twój wniosek złożony został przyjęty, nie ma potrzeby żeby 
dzisiaj głosować. Mamy czas, ustawa bardzo wyraźnie te kwestie reguluje. Przywołuję Ciebie 
do odpowiedzialności, bo jesteś gościem, który jest odpowiedzialny." 
         Radna Małgorzata Tudaj odnosząc się do uwag Starosty Powiatu, stwierdziła, że 
równolegle obok Przewodniczącego Rady "idzie w zaparte", jeśli tak się wyraża o 
Przewodniczącym.  "Pan Starosta się w istocie spotkał z nami, zaproponował nam – mowa o 
komisji konkursowej, była mowa o dwóch osobach, o jednej osobie i mieliśmy dać odpowiedź. 
W tym momencie, kiedy mieliśmy dać odpowiedź skomunikował się z Panem Chromikiem i 
Pan Chromik znalazł się w komisji. Rozumiem, że chciał po prostu dobrze, ale naszej 
odpowiedzi, jako klubu Pan Starosta nie otrzymał. Dwa tygodnie temu pojawiło się pismo od 
Wojewody. Czy to nie był moment taki, żebyśmy się spotkali, żeby nie tracić dzisiaj czasu, 
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żeby Pan Mecenas to, co dzisiaj nam powiedział, powiedział nam ewentualnie na spotkaniu 
klubów, komisji - obojętnie, bądź nieformalnego spotkania Radnych, bo takowe jak Starosta 
miał problemy bywały. To nie jest pójście w zaparte? Ja bardzo przepraszam i proszę 
Państwa chrońmy się przed używaniem pojęć: polityczny - niepolityczny, bo wczoraj też były 
spotkania, były stricte polityczne, słowa polityczne padały tak, że proszę bardzo żeby nie 
wycierać sobie buzi, które słowa są politycznymi, a które nie są politycznymi." 
         Radna Marta Szydłowska ad vocem stwierdziła: "Nieważne jak my bardzo wrażliwie 
reagujemy, czy politycznie – ważne jak nas oceniają i radzę, żebyśmy spróbowali zobaczyć 
jak nas oceniają za tą pracę w Radzie."  
         Starosta Powiatu poinformował, iż sprawa przedstawienia kandydatów z Klubu PO do 
komisji konkursowej przedstawiała się inaczej niż powiedziała Radna Małgorzata Tudaj. 
Powiedział: "Przecież ja dzwoniłem, rozmawialiśmy i Małgosiu pamiętasz, podałaś Beatę 
(Łobodzińską). Ja dzwoniłem do Beaty, Beata powiedziała, że się nie zgadza." 
         Radna Beata Łobodzińska sprostowała: "Nie: powiedziałam, że udzielę informacji …" 
         Pan Starosta powiedział: "Tak to wszystko było, więc ja naprawdę zrobiłem wszystko 
żeby wybrać kogoś z Was – nie było ochoty. Nie było tej woli żeby dać tą kandydaturę, więc w 
swej najlepszej woli, jaką miałem chciałem wybrać kogoś żeby ci przedstawiciele jeszcze byli. 
Jeszcze żeście dociekali czy Heniek (Chromik) jest przedstawicielem klubu czy też nie jest 
przedstawicielem klubu, bo on nie może być przedstawicielem klubu – przecież pamiętam te 
rozmowy z Wami, więc ja już powiedziałem, że to nie jest przedstawiciel klubu, to jest Radny, 
a przypadkiem jest z Waszego klubu, więc dzisiaj próbujecie (…) dzielić włos na czworo. 
Chyba nie o to chodzi, chyba zabrakło dobrej woli i tak naprawdę tutaj jest to prawdziwe 
drugie dno. Ja chciałem dogadać się szczerze z Wami, ale widzę, że poza pozorami, które Wy 
żeście stwarzali tej dobrej woli nie było. Ja tutaj świadom obecności wszystkich jeszcze raz 
jestem gotów podjąć rozmowy w celu rozwiązania problemu i mówię to publicznie. Jeśli 
Państwo naprawdę chcecie rozwiązać problem, a nie dążyć do destrukcji natychmiast, to ja 
jestem gotów do rozmów natychmiast, od jutra, a za 3 miesiące czy tam za 4, jak minie okres 
ochronny, będziecie mogli sobie głosować odwoływać mnie, powoływać nowy Zarząd, 
natomiast miejcie troszeczkę odpowiedzialności w sobie, przynajmniej ja taką mam i nie 
wyobrażam sobie żeby żaden z Was nie miał tej odpowiedzialności za sprawy powiatu. Może 
Wy ich tak nie czujecie, bo nie siedzicie i nie żyjecie tym, na co dzień po 10 godzin dziennie, 
czy po 8, czy po 12, czy po 6 tylko macie swoje sprawy zawodowe i spotykacie się 2-3 razy w 
miesiącu najwyżej. Naprawdę, uwierzcie mi są to bardzo ważne rzeczy, decydują się losy 
naszych inwestycji, decydują się losy opieki socjalnej, opieki społecznej, dzieci – tam wszędzie 
są potrzebne decyzje. Każda jedna niepodjęta decyzja to jest dramat ludności, dzieci, szkół. 
Było tak kilkakrotnie przecież. Marek Piasecki narzeka na współpracę, a ile razy musieliśmy 
go prosić i ściągać z 2-3 godzinnym opóźnieniem, bo dzieci nie wyjadą za granicę, bo projekt 
się sypnie – no przecież takich przypadków było dużo. (…) Tak Panie Przewodniczący może 
nie głodują, ale projekty unijne były i było duże zagrożenie, że nie będą zrealizowane i to 
jeden właśnie w Pańskiej szkole – w Zespole Szkół Nr 1 w Budowlance – był zagrożony 
wyjazd dzieci do Niemiec w ramach projektu Commenius itd. (…) Widzę ciężko będzie się 
dogadać, niemniej jeszcze raz powtarzam: jestem gotów do rozmów, czekam tylko na 
odrobinę zielonego światła."  
         Radna Małgorzata Tudaj w kwestii problemów poruszonych przez Pana Starostę 
zaznaczyła: "My jesteśmy otwarci słuchać, my mamy komisję i tutaj Pani Radna Szydłowska 
ma rację, że nas oceniają wyborcy, a ja oceniam, że Radni pracują, wszyscy Radni pracują 
trochę mniej, więcej, ale pracujemy w komisjach i nie można nam niczego zarzucić, że my nie 
pracujemy, tak, że dobrze by było, gdyby Pan Starosta pojawiał się na komisjach i o tych 
wszystkich sprawach, które są problematyczne, trudne – żebyśmy mieli wyobraźnię, bo 
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sugeruje Pan, że my nie wiemy. Chcielibyśmy w takim razie wiedzieć. Możemy sobie 
wyobrażać, ale na pewno nie wiemy, jakie to są problemy. Można nas w to wtajemniczyć." 
         Starosta Artur Widłak zapewnił, iż zawsze, kiedy może uczestniczy w obradach komisji 
problemowych, lecz w związku z ograniczonym składem Zarządu bardzo często musi 
uczestniczyć w innych spotkaniach, które odbywają się równocześnie. Często inne obowiązki 
uniemożliwiają uczestnictwo w posiedzeniach komisji lub innych spotkaniach. Pan Starosta 
zapewnił, iż jego wypowiedź nie była zarzutem do Radnych, jako członków komisji. Zarząd 
zajmuje się nieco innymi sprawami niż komisje i tak zdaniem Pana Starosty powinno być. 
Zaapelował ponownie o wzmocnienie Zarządu i umożliwienie mu funkcjonowania, co będzie 
korzystne dla wszystkich. Podkreślił: "Ja nie stawiam w tej chwili żadnych warunków 
wstępnych. Uważam, że dobro powiatu jest najważniejsze." 
         Radna Małgorzata Tudaj podsumowując zaistniałą sytuację stwierdziła: "Dzisiaj jest 
niemal sytuacja dramatyczna: czy przyjąć Pana Piaseckiego rezygnację, czy nie. Logika 
nakazuje żeby tej uchwały nie było, ale Panie Starosto, Pani Beato, kiedy Pani zrezygnowała 
z prac w Zarządzie? W marcu tamtego roku. Miał Pan wtedy większość w Radzie, przychylne 
spojrzenie Radnych, czy nie można było uzupełnić Zarządu? Proszę na nas w tej chwili nie 
zrzucać wszystkiego, bo trzeba było wtedy działać. Dzisiaj Pan zrzuca na nas wszystko, na 
naszą nieodpowiedzialność. Tak się sprawy nie mają." 
         Starosta Powiatu zapewnił, iż nie zrzuca winy na nikogo. "Rezygnacja piątego członka 
Zarządu, doskonale wiecie, czym była podyktowana. Czy miałem Wasze poparcie? Myślę, że 
nie, bo zaraz Pani Przewodnicząca, wystąpiła Pani z informacją o cofnięciu rekomendacji i 
poparciu Pana Starosty. Jeśli tak się przejawia poparcie, to ja szeroko oczy otwieram." 
         Radna Dorota Tomala chcąc zakończyć dyskusję zwróciła się do Radnego Marka 
Piaseckiego: "Panie Radny Piasecki, złożył Pan wniosek i zależy Panu dzisiaj żeby uchwała 
już była podjęta? Wniosek jest przyjęty, ma Pan do tego prawo. Zależy Panu bardzo żeby 
wniosek dzisiaj, nad którym wszyscy teraz bardzo debatujemy – chce Pan żeby uchwała była 
dzisiaj podjęta, tak?'' 
         Radny Marek Piasecki oświadczył: "Ja mogę się przychylić…" 
         Radna Dorota Tomala ponowiła pytanie: "Proszę powiedzieć, chce Pan żeby była, tak?" 
         Radny Marek Piasecki odpowiedział: "Mogę się przychylić do prośby Pana Marka 
Piątka, Pana Chromika, Pani Radnej i mogę być odwołany na następnej sesji, na najbliższej 
następnej sesji."  
         Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż zgłosi propozycję zwołania sesji w 
pierwszej połowie miesiąca kwietnia, lub na początku tj. za około 2-3 tygodnie. Wyraził 
przypuszczenie, iż sesja mogłaby odbyć się 9 kwietnia.  
         Starosta Powiatu poinformował, iż w podanym terminie 9 kwietnia nie będzie mógł 
uczestniczyć w sesji z uwagi na fakt, iż w tym czasie będzie na Konwencie Starostów. Jest to 
kilkudniowy bardzo ważny roczny zjazd wszystkich powiatów.  
         Radna Małgorzata Tudaj zaapelowała o to, aby w dniu dzisiejszym nie ustalać 
jednoznacznego terminu następnej sesji.  
 
         Mecenas Mirosław Semeniuk upewnił się, że Rada Powiatu przyjmuje, że zdjęcie 
punktu 8 porządku obrad sesji jest również zdjęciem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie 
rezygnacji z funkcji członka Zarządu.  
Radni Powiatu potwierdzili, iż zdjęcie punktu 8 z porządku jest również związane ze 
zdjęciem rozpatrzenia wniosku o rezygnację w dniu dzisiejszym.   
 
Ad. 10 
Na ręce Przewodniczącego wpłynęły 2 interpelacje: 
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         Pierwszą interpelację złożył Radny Fryderyk Trautberg, który zwrócił się o informację 
czy p.o. Dyrektor SP ZOZ Andrzej Mazur po przesunięciu przez Zarząd z funkcji ordynatora 
oddziału chirurgii w miesiącu styczniu i lutym 2013r. nadal pełnił funkcję ordynatora tego 
oddziału i z tego tytułu pobierał wynagrodzenie, a także czy w w/w okresie pełnił dyżury na 
oddziale i pobierał za to wynagrodzenie. W przypadku potwierdzenia takiej sytuacji Radny 
poprosił o interpretację prawną, czy jest to zgodne z prawem.   
Kopię interpelacji załączono do protokołu.  
Na złożoną interpelację Radni otrzymają pisemną odpowiedź. 
         Mecenas Mirosław Semeniuk wyraził przekonanie, że Zarząd sprawdzi czy Pan Mazur 
pobierał podwójne wynagrodzenie, czy też nie. Zwrócił uwagę, iż Radny w swojej 
interpelacji w założeniu przyjmuje błędną tezę. Pełniący obowiązki dyrektora dr Mazur nigdy 
nie został przez Zarząd powołany do pełnienia obowiązków i w tym tkwi problem, którego 
również nie dostrzegł Wojewoda. Panu Andrzejowi Mazurowi powierzono obowiązki z art. 
42 ust. 4 Kodeksu Pracy. Obowiązki te powierzył Starosta, a nie Zarząd. Zaproponował 
Radnemu zapoznanie się z opublikowanym w internecie wyrokiem Sądu Najwyższego, który 
wskazuje jednoznacznie, że do dokonywania czynności w sprawach ze stosunku pracy 
kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez powiat 
uprawniony jest Starosta i w tym trybie powierzono obowiązki. Pan Mecenas wyraził 
przekonanie, iż gdyby Wojewoda otrzymał to orzeczenie i zapoznał się z nim to być może nie 
byłoby tego rozstrzygnięcia nadzorczego. Nie można przesądzać sprawy, gdyż od tego jest 
Wojewódzki Sąd Administracyjny, ewentualnie NSA. Mecenas zaapelował, aby nie mówić, 
że Zarząd powierzył obowiązki Panu Mazurowi, bo tak nie było.  
         Radny Fryderyk Trautberg podkreślił, iż jako Radny niebędący prawnikiem chciałby 
uzyskać stosowną informację czy było to zgodne z prawem, gdyż o to również pytają go 
wyborcy.   
 
       Drugą interpelację złożyła Radna Teresa Koczubik, która w ślad za wnioskiem 
zgłoszonym na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 20 lutego br. i brakiem odpowiedzi na 
niniejszy wniosek zapytała w kontekście wysokich kosztów szpitala w Kędzierzynie – Koźlu 
oraz wysokich kosztów zarobków pracowników SP ZOZ czy kwota zarobku Prezydenta 
Miasta Tomasza Wantuły zatrudnionego w SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle na 40 godzin 
miesięcznie wyliczona na podstawie oświadczenia majątkowego w wysokości około 10 000 
zł. miesięcznie jest adekwatna do umowy, czyli 40-godzinnego czasu pracy miesięcznie i jak 
to się ma w porównaniu do zarobków innych lekarzy specjalistów zatrudnionych w SP ZOZ.  
Ponadto zwróciła się o opinię prawną czy Prezydent Miasta może być zatrudniony, jako 
lekarz w SP ZOZ i w tym samym czasie przekazywać środki finansowe na swoje miejsce 
pracy.  
Kopia interpelacji wraz z załącznikami – w załączeniu.  
Na złożoną interpelację Radna uzyska pisemną odpowiedź.  
         Starosta Powiatu w odpowiedzi na interpelację Radnej poinformował, iż Starosta ani 
radcy prawni Starostwa nie mają dostępu do danych pracowników SP ZOZ. W związku z tym 
Pan Starosta wystąpił do p.o. dyrektora Pana Mazura o udostępnienie tej informacji. Radcy 
prawni SP ZOZ rozważą, czy jest to możliwa do upublicznienia informacja. Z posiadanych 
wiadomości Pan Starosta wie, że radcy przychylają się do podania tej informacji i 
prawdopodobnie zostanie ona upubliczniona.  
 
Ad. 11  
         Radna Dorota Tomala zwróciła się do Przewodniczącego Rady Powiatu przypominając, 
iż w piśmie wystosowanym przez Wojewodę do Rady Powiatu Pan Wojewoda wezwał Radę 
Powiatu do uzupełnienia składu Zarządu i poprosiła o wyjaśnienie, co stanie się w związku z 
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wydarzeniami dzisiejszej sesji. Zapytała czy Pan Przewodniczący wie, że to, co zostało w 
dniu dzisiejszym zaniechane będzie miało dalsze konsekwencje. Wezwanie Rady Powiatu do 
uzupełnienia składu Zarządu nie dokonało się.  
         Przewodniczący Rady Powiatu zaznaczył, iż Mecenas Semeniuk wyjaśniał, co stanie się 
w przypadku, gdy Rada nie uzupełni składu Zarządu.  
         Pan Mecenas zwrócił uwagę, iż prawo stosuje się w obie strony, zarówno do Rady 
Powiatu, która została wezwana do usunięcia niniejszych braków jak i do zainteresowanego 
Zarządu, który uważa, że jego prawa zostały naruszone. Rada dziś nie uzupełniła Zarządu, ale 
faktycznie termin dla Rady do uzupełnienia Zarządu minie 04-06 kwietnia, nawet gdyby 
Zarząd się odwołał. Jeśli zostanie wniesiona skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
to nie będzie ona dotyczyła całego rozstrzygnięcia tylko punktu 1, który nakazuje Radzie 
bezprawnie powołać Dyrektora SP ZOZ, co absolutnie jest w orzecznictwie oraz części 
punktu 2, gdzie Wojewoda wzywa do odwołania Zarządu, bo jest to niemożliwe. Nie będzie 
natomiast zaskarżona część, w której Wojewoda wzywa do uzupełnienia Zarządu. To stanie 
się w dniu 06 kwietnia prawomocne.  
 
         Radna Olga Pokorska – Młodzińska zawnioskowała do Zarządu Powiatu o podjęcie 
niezwłocznych działań naprawczych ul. Piotra Skargi.  
         Starosta Powiatu zapewnił, iż jeśli Zarząd zostanie powołany to niezwłocznie podejmie 
takie działania.  
 
         Radny Jakub Gładysz zapytał czy Przewodniczący Rady Powiatu prowadzi z Panem 
Wojewodą korespondencję związaną z otrzymanym przed dwoma tygodniami pismem 
Wojewody.  
         Przewodniczący Piotr Jahn przypomniał, iż informował o tym, że napisał do Wojewody 
w sprawie sytuacji, która ma miejsce. Wezwał Zarząd do wstrzymania pracy komisji 
konkursowej oraz zwrócił się o zaopiniowanie projektu przekazanej uchwały. Taką 
informację przesłał Wojewodzie. Kopie pism przesłanych do Wojewody znajdują się do 
wglądu w biurze Rady.  
         Radna Teresa Koczubik zwróciła się z prośbą o przekazanie Radnym niniejszego pisma 
do wiadomości. 
     
         Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o konieczności złożenia oświadczeń 
majątkowych do końca miesiąca kwietnia br.  
 
Ad.12  
         Przewodniczący Rady Powiatu składając życzenia z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych zakończył obrady XXXIII sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
 
 
 
Protokołowała: 
Anna Kramarz 
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