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

z dnia 15 kwietnia 2013r. 
 
Ad. 1 
         Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jahn o godzinie 1200 otworzył obrady XXXIV 
nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu witając: Starostę Powiatu Artura Widłaka, Sekretarza 
Powiatu Alicję Brol – Polak, Skarbnika Powiatu Wiesławę Trelkę, Członków Zarządu, 
Radnych Powiatu oraz wszystkich przysłuchujących się obradom i przedstawicieli lokalnych 
mediów.  
 
Sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek grupy 9 Radnych. Wniosek o zwołanie sesji 
stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 2  
         Na sali posiedzeń znajdowało się 18 spośród 21 Radnych, więc Pan Przewodniczący 
stwierdził, iż obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarł 1 Radny). 
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
Ad. 3  
         Przewodniczący Rady Powiatu uzasadniając konieczność podjęcia uchwały w sprawie 
przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego poinformował, iż Pan Marek Piasecki w dniu 19 marca 2013r. 
złożył pisemną rezygnację z członkowstwa w Zarządzie Powiatu. Zgodnie z art. 31c ust. 1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 
1592 ze zmianami) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podjęcie uchwały w 
sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu.  
   
         Radny Józef Gisman przypomniał, iż w 2011r. Pan Piasecki był głównym 
konstruktorem nowego układu koalicyjnego i główną osobą, która tworzyła ten układ 
powiatowy. Dzięki niemu Pan Artur Widłak został wybrany na Starostę, a dzięki 
rekomendacji Pana Starosty Pan Piasecki został członkiem Zarządu. Radny zwrócił się do 
Radnego Marka Piaseckiego z pytaniem co takiego się stało, iż Pan Piasecki nie może w tym 
układzie koalicyjnym pracować i co się stało, że nadal są tak rewolucyjne zmiany. Radny 
podkreślił, iż Mniejszość Niemiecka została zepchnięta do opozycji, ale jest zainteresowana 
powodami, dlaczego taka sytuacja powstała, zwłaszcza, że Pan Piasecki był głównym 
konstruktorem tego układu politycznego.    
         Radny Marek Piasecki podkreślił, iż sam nie jest w stanie nic zrobić w Radzie. Zostało 
zawiązane porozumienie grupy Radnych, do którego się przyłączył w nadziei, że będzie to 
zmierzało w dobrym kierunku. Radny podkreślił, iż jest także zwiedziony tym, co się dzieje 
obecnie. Zaznaczył, że długo odwlekał tę decyzję, ale stanął przed ścianą i stwierdził, iż nie 
jest w stanie więcej firmować poczynań niniejszego Zarządu własnym nazwiskiem.  
         Radna Dorota Tomala zapytała, dlaczego powstał taki pośpiech skoro Radny złożył 
propozycję, iż na kolejnej sesji zwołanej w normalnym trybie Radni będą mogli przegłosować 
złożony przez niego wniosek. Sesja zwołana w normalnym trybie odbędzie się za tydzień, 
dlatego Radna zapytała czy w związku z tym wystąpiły jakieś szczególne okoliczności. 
         Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż sesja miała odbyć się na początku 
kwietnia, a obecnie jest połowa kwietnia, więc grupa Radnych podjęła decyzję o zwołaniu 
sesji nadzwyczajnej. Taka decyzja zapadła, więc sprawa jest obecnie procedowana.  
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Następnie Pan Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
W głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, spośród których 10 Radnych opowiedziało się za 
podjęciem uchwały, 5 Radnych zagłosowało przeciw uchwale, natomiast 1 Radny wstrzymał 
się od głosu.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/261/2013 Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 
rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego została podjęta. Niniejsza uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 4  
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Poinformował, iż 
Pani Gabriela Tomik w dniu 22.01.2013r. uchwałą Nr XXXI/241/2013 została odwołana z 
funkcji Wicestarosty Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Od dnia odwołania nie była 
zawiadamiana o czynnościach Zarządu Powiatu, a w szczególności o mających się odbywać 
posiedzeniach. Nie mogła tym samym skutecznie wypełniać powierzonych jej obowiązków 
zgodnie z art. 31b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami). Na wniosek zainteresowanej Rada Powiatu winna 
podjąć stosowną uchwałę w celu wyeliminowania naruszenia prawa. Do wyłącznej 
właściwości Rady Powiatu należy podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z pełnienia 
obowiązków członka Zarządu. 
         Radna Marta Szydłowska podkreśliła, iż podjęcie niniejszej uchwały jest uzupełnieniem 
braku formalnego, ponieważ w głosowaniu Pani Tomik została już odwołana.  
 
         Pani Gabriela Tomik obecna na sali obrad przypomniała, iż w 22 stycznia br. podjęto 
uchwałę, która pozbawiła ją funkcji Wicestarosty Powiatu. Osobnym przepisem, który daje 
delegację ciągłości organu, czyli Zarządu Powiatu była powierzona jej funkcja sterowania do 
czasu wyłonienia następcy. W związku z faktem, iż w dniu dzisiejszym Rada Powiatu 
pochyla się nad zmianą podjętej uchwały poinformowała, iż skierowała do Przewodniczącego 
Rady Powiatu wniosek o zwolnienie z realizacji obowiązku, gdyż nie miała możliwości 
uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu w związku z brakiem powiadamiania o terminach 
posiedzeń. (Wniosek Pani Tomik – w załączeniu.)  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał, po czym poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odwołania z funkcji Wicestarosty Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIV/262/2013 zmieniającą 
uchwałę w sprawie odwołania z funkcji Wicestarosty Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
Przedmiotową uchwałę załączono do protokołu.  
 
Ad. 5  
         Przewodniczący Rady Powiatu poprosił, aby Radni zaczekali na zawiadomienia o sesji 
zwoływanej na dzień 23 kwietnia br., które są przygotowywane przez obsługę Rady Powiatu. 
Następnie zakończył obrady XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.  
 
Protokołowała:                                                                      Przewodniczący Rady Powiatu 

Anna Kramarz                                                                                    mgr Piotr Jahn 


