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

z dnia 19 kwietnia 2013r. 
 
Ad. 1 
         Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jahn otworzył obrady XXXVI nadzwyczajnej Sesji 
Rady Powiatu witając wszystkich zebranych.  
 
Sesja została zwołana na wniosek grupy 7 Radnych. Wniosek o zwołanie sesji stanowi 
załącznik do protokołu. Radnym przekazano również zapytanie poselskie w sprawie organu 
właściwego do powołania kierownika zakładu opieki zdrowotnej i odpowiedź Ministra 
Zdrowia na tę interpelację (kserokopie – w załączeniu do protokołu).  
 
Ad. 2  
         Na sali posiedzeń znajdowało się 19 spośród 21 Radnych, więc Pan Przewodniczący 
stwierdził, iż obrady są prawomocne. W trakcie obrad dotarł Radny Henryk Chromik. 
Nieobecna była Pani Teresa Koczubik.  
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
         Radna Marta Szydłowska na prośbę Radnej Teresy Koczubik podobnie jak na 
poprzednich obradach usprawiedliwiła jej nieobecność informując, że Pani Koczubik od 
ubiegłej niedzieli do soboty przebywa na kursie zawodowym w Łodzi.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż sesja nadzwyczajna została zwołana w dniu 
15 kwietnia br. Oświadczył: "Zwołanie tej sesji nosi dla mnie jasne znamię manipulacji i 
naginania prawa dla swoich celów. Jest to kolejnym elementem gry politycznej skierowanej 
przeciwko interesom powiatu. Zgodnie z art. 14 ust 3 w związku z art. 15 ust. 1 i 7 ustawy o 
samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Przewodniczącego Rady Powiatu należy 
zwoływanie posiedzeń Rady – w szczególności sesji nadzwyczajnych. Przewodniczący może 
wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego Rady jednak zostają mu 
wyraźnie określone i wskazane kompetencje i zakres przewodniczenia, prowadzenia obrad, a 
także organizacja pracy Rady. W zaistniałej sytuacji przedmiot obrad nie wymagał pilnego 
zwoływania Rady, o czym świadczy chociażby odległy termin 5 dni, jaki został 
zaproponowany na odbycie przedmiotowej sesji. Nic nie stało na przeszkodzie 
poinformowania mnie o takim wniosku przez Biuro Rady i uruchomienie procedury 
zwoływania sesji w dniu następnym. Dla mnie jako Przewodniczącego Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego najważniejsze jest przestrzeganie litery prawa, są określone 
procedury, których należy bezwzględnie przestrzegać, nawet w sytuacji ostrego konfliktu. 
Sesja poświęcona uzupełnieniu składu Zarządu, w szczególności ta sesja powinna być 
przeprowadzona w sposób niebudzący żadnych podejrzeń i zastrzeżeń co do prawidłowości i 
przejrzystości, by ewentualne rozstrzygnięcia nie spowodowały jeszcze większego 
zamieszania, chaosu jakiego jesteśmy świadkami. Jeżeli okaże się, że dzisiejsza sesja jest 
nieprawomocna, jest niezgodna z prawem to, co z ewentualnymi rozstrzygnięciami, które się 
po prostu tutaj pojawią, czy Zarząd będzie działać legalnie, czy nielegalnie itd. – pojawia się 
bardzo wiele różnych pytań. Poza tym tutaj należałoby również powiedzieć, że nie wszyscy 
Radni zostali skutecznie powiadomieni o dzisiejszej sesji." 
 
         Radni Józef Gisman i Dorota Tomala przerwali zwracając uwagę, iż wszyscy Radni (za 
wyjątkiem Teresy Koczubik) są obecni.  
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         Radny Marek Piątek stwierdził, iż nie wszyscy Radni własnoręcznie pokwitowali odbiór 
materiałów.  
         Wiceprzewodnicząca Danuta Wróbel w związku z oświadczeniem Przewodniczącego 
Rady wyjaśniła: "Zostałam poproszona o poprowadzenie tej sesji przez Pana 
Przewodniczącego. Uważam, że był to mój obowiązek skoro byłam. Poprowadziłam te obrady 
w obecności 7 oprócz mnie tutaj Radnych oraz dwóch będących na sali. Zapytałam – jeszcze 
wcześniej wpłynął wniosek na moje ręce i uważałam, że był to mój obowiązek taki wniosek od 
Radnych przyjąć. Zapytałam Pana Mecenasa tutaj czy w moich kompetencjach jest zwołanie 
tej sesji. Uzyskałam odpowiedź, że jest to moim obowiązkiem, więc jeszcze spróbowałam się 
do Pana Przewodniczącego dodzwonić. Nie dodzwoniłam się więc uznałam, że jeśli jeszcze by 
wpłynęła taka możliwość, że można uzdrowić tą naszą sytuację, która panuje, że można 
jeszcze coś zrobić – uważałam, że jest to moim obowiązkiem, aby taką możliwość tutaj 
uskutecznić i żeby taka rada się dzisiaj odbyła." 
         Przewodniczący Rady Powiatu zaznaczył, iż nie zgłaszał, że jest chory, ani nie 
informował, że wyjechał, ani nic innego się z nim nie działo. Był dostępny, więc nie widzi 
powodu tym bardziej, żeby to była specjalna sesja, która miałaby się odbyć za godzinę lub 
następnego dnia. Sesję zwołano na piątek, czyli po 5 dniach. Poza tym wniosek nie został 
zarejestrowany formalnie, bo nie ma na nim daty wpływu do Biura Rady, więc Pan 
Przewodniczący nie wie dokładnie, kiedy wniosek wpłynął. Nawet, jeśli wniosek wpłynął na 
sesji to powinien zostać zarejestrowany. Pan Przewodniczący chciałby uniknąć wszelkich 
komentarzy, że jest chory zwłaszcza, że dwie godziny wcześniej był obecny na sesji i był 
zdrowy.  
         Radna Dorota Tomala podkreśliła, iż sytuacja była taka jak przedstawiła osoba 
prowadząca zebranie. Otrzymała ona informację, że: "jest Pan chory, nie pojawi się". Radna 
zauważyła, że absencja mogła przedłużyć się na nie wiadomo jak długo. W związku z faktem, 
że czas w przypadku tej sprawy grał ważną rolę grupa Radnych obecna na sali podjęła taką 
decyzję. Pan Przewodniczący mógł wyzdrowieć w krótkim czasie, ale równocześnie mógł też 
być chory przez dłuższy czas, stąd taka decyzja. Oficjalnie Pan Przewodniczący 
poinformował, iż nie będzie uczestniczyć w obradach sesji, bo jest chory więc obrady 
poprowadzono.  
         Przewodniczący Rady podkreślił, iż jego nieobecność na sesji nie była spowodowana 
chorobą.  
         Radny Józef Gisman wyraził zaskoczenie informacją Przewodniczącego Rady, gdyż 
Radni na sesji dowiedzieli się, że Pan Przewodniczący zachorował i nie może uczestniczyć w 
sesji. Statut jednoznacznie określa, że w razie niemożności funkcjonowania 
Przewodniczącego Rady jego obowiązki może wykonywać Wiceprzewodniczący. Podkreślił: 
"Uważam, że manipulowanie informacją znowu następną teraz – bo my dowiadujemy się, że 
Pan był chory, teraz się okazuje, że Pan naraz wyzdrowiał – dla mnie jest to niedopuszczalne. 
Wydaje mi się, że mamy pewne wątpliwości do prowadzenia tej naszej Rady w tej kadencji i 
musimy się nad tym zastanowić czy Pan spełnia tutaj wymagania nasze jako Radnych, bo 
mamy tutaj pewne wątpliwości." 
         Pan Przewodniczący zgodził się, iż może być za każdym razem oceniany, ale stwierdził, 
iż są to tylko słowa przeciw słowom. Ponownie stwierdził, że nikomu nie mówił, że jest 
chory, ani nie przedstawiał stosownego zaświadczenia o chorobie. W odpowiedzi na pytanie 
radnego Józefa Gismana co przekazał Wiceprzewodniczącej Rady poinformował, iż 
powiedział, że nie będzie na sesji i poprosił o prowadzenie, otwarcie i zamknięcie obrad.  
         Radna Małgorzata Tudaj poprosiła o zakończenie dyskusji i stwierdziła, iż informacja o 
tym, że wniosek wpłynął na sesji jest bez znaczenia, gdyż sesja nie odbyła się z uwagi na brak 
quorum. Zdaniem Radnej wniosek powinien wpłynąć do Biura Rady, a nie bezpośrednio na 
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ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. Na wniosku powinna być data 
wpływu. Niezależnie od tego czy Przewodniczący jest chory czy też nie, takie są procedury.   
         Radna Dorota Tomala ad vocem stwierdziła, iż Radni decyzji nie podjęto na sesji tylko 
po zakończeniu sesji grupa obecnych Radnych uznała, iż jest quorum do złożenia wniosku o 
zwołanie sesji nadzwyczajnej. 
         Przewodniczący Rady Powiatu zaznaczył, iż wniosek ten miał być złożony do Biura 
Rady, a Radni powinni zaczekać na decyzję Przewodniczącego Rady.  
         Wiceprzewodniczący Rady Marek Piątek przypomniał, iż w ubiegłej kadencji również 
miała miejsce sytuacja, w której w dniu, kiedy miała odbyć się zwołana zwyczajna sesja 
Przewodnicząca Rady zachorowała. Wtedy nie przekazano obowiązku prowadzenia obrad 
ówczesnym Wiceprzewodniczącym Rady, czyli aktualnemu Staroście Powiatu i byłemu 
Radnemu Jackowi Wierzyńskiemu tylko odwołano sesję. Radny zapytał, dlaczego obecnie 
odebrano Panu Przewodniczącemu jego zadania.   
         Starosta Powiatu Artur Widłak zapytał, dlaczego nie odbyła się sesja, o którą 
zawnioskował Zarząd Powiatu: "Co stanęło na przeszkodzie, że o godz. 1200 mogła się odbyć 
sesja, przyszli prawie wszyscy Radni, trwała ona około godziny i nagle 40 minut później czy 
50 minut później nie ma quorum. Dwunastu Radnych jest nieobecnych, w tym Pan 
Przewodniczący, który powinien ze szczególną troską dbać o przestrzeganie prawa i o 
prowadzenie sesji. Proszę Panie Przewodniczący o wyjaśnienie, jeśli Pan może, powodów 
Pańskiej nieobecności, bo różne do mnie docierały informacje, m.in. taka, że Pan nagle się 
rozchorował, że Pan miał inne powody. Nie wiem, jeśli Pan ma ważniejsze powody niż 
prowadzenie sesji, która została przez Pana zwołana i o której Pan wiedział to wydaje mi się, 
że powinien Pan stanąć na wysokości zadania, jeśli Pan chce sprostać obowiązkom 
Przewodniczącego Rady Powiatu to powinien Pan ją poprowadzić, a widzę, że Pan przekazał 
prowadzenie czy obowiązki Pani Wiceprzewodniczącej i dozuje, reglamentuje Pan to, co 
może ona dalej zrobić. Skoro Pan przekazuje obowiązki to znaczy, że nie zamierza Pan dalej 
uczestniczyć w tym dniu w posiedzeniu Rady i w sesji, więc pełnię praw przejmuje 
Wiceprzewodniczący, natomiast ja odebrałem jeszcze jedno, chcę Państwu powiedzieć: 
odniosłem wrażenie, że Państwo zastosowaliście – brzydko się wyrażę, ale obstrukcję, jeśli 
chodzi o sesję, która była zwołana na godz. 1400. W naszym porządku prawnym nie ma czegoś 
takiego jak nie przychodzenie na sesję i w ten sposób dawanie wyraz pewnej postawie. Można 
przyjść na sesję, można głosować "za", można glosować "przeciw" można się wstrzymać, 
natomiast nie przychodzenie na sesję chyba nie jest zgodne z duchem i z literą naszego 
ustroju prawnego i przepisów. (…) Proszę odpowiedzieć mi na moje pytanie." 
         Radna Małgorzata Tudaj zgłosiła wniosek formalny o przerwanie dyskusji.  
         Pan Przewodniczący chcąc poddać wniosek pod głosowanie zwrócił uwagę, iż tocząca 
się dyskusja nie zmierza do realizacji porządku obrad dzisiejszej sesji. Przypomniał o 
zwołanym na godz. 1400 posiedzeniu Komisji Infrastruktury Bezpieczeństwa.  
         Radna Marta Szydłowska stwierdziła, iż przeciwnie do Przewodniczącego Rady 
Powiatu uważa, iż to, co dzieje się obecnie jest bardzo ważne i powinno być przedyskutowane 
i wyjaśnione: "Po pierwsze podał Pan informację, że Pan się źle poczuł i dlatego Pan nie 
przyszedł i taką informację otrzymaliśmy. Po drugie odpowiadam koleżance: sesja jako taka 
była zwołana i to Pan decydował, Pan ją firmował - że było tylko 8 Radnych, to przykro, ale 
sesja była. Sesja nie mogła podejmować żadnych ustaleń, wniosków itd. bo nie było quorum, 
ale przyszli Radni, podpisali listę obecności i czy Pan ma takie czy inne swoje wyjaśnienia to 
już tylko Pana sprawa. Po wtóre to ja dzisiaj się spodziewałam, że Pan wyjaśni jako 
Przewodniczący, dlaczego nie mówiąc wcześniej o tym, że Pan nie będzie na sesji nagle Pan 
w tej chwili odwrócił jak gdyby sprawę. Zaczyna Pan tłumaczyć, że Pan jest oburzony, że to 
nie tak, że nie jest przygotowane. Przyznam, że tyle błędów Pan popełnia, tyle Pan okazuje 
niechęci w sprawach, które poza Pana grupą Radni zgłaszają, że zgadzam się z Panem 
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Radnym Gismanem, że należy się poważnie zastanowić, bo ja przypisuję tą niemoc Rady, 
która w tej chwili występuje właśnie Pana działaniom. Po wtóre: poproszę Radcę Prawnego 
żeby zamknąć dyskusję, że nikt poza Panem Przewodniczącym nie ma prawa prowadzić sesji, 
jest zapis w przepisach, kto prowadzi w przypadku, kiedy nie ma Przewodniczącego, który 
nagle źle się poczuł, bo jest to ludzkie. Odpowiadam Panu Piątkowi: proszę Pana to, że 13 lat 
temu ktoś kiedyś nie poprowadził sesji nie jest dla mnie dowodem na to, że w tej chwili należy 
tak samo postępować. Należy postępować tak, jak przepis mówi." 
         Radca Prawny Maria Bartula odpowiadając na pytanie Radnej Marty Szydłowskiej 
przytoczyła treść paragrafu 8 Statutu Powiatu mówiącego:  "1. Rada Powiatu wybiera ze 
swojego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących. 2. Przewodniczący 
organizuje pracę Rady Powiatu oraz prowadzi obrady Rady. W przypadku nieobecności 
Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem." 
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn podał pod głosowanie wniosek formalny o zamknięcie 
dyskusji.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 13 Radnych opowiedziało się za 
przyjęciem wniosku, 1 Radna była przeciwna, natomiast 5 Radnych wstrzymało się od głosu -   
Radna Marta Szydłowska wyłączyła się z głosowania na znak protestu.  
 
Ad. 3 a) 
         Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się o wybór Komisji Skrutacyjnej.  
 
         Radna Dorota Tomala zgłosiła kandydaturę Radnej Barbary Wołowskiej. 
         Radna Barbara Wołowska wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 
 
         Radna Małgorzata Tudaj zaproponowała kandydaturę Radnej Jadwigi Mroczko. 
         Radna Jadwiga Mroczko wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.  
 
         Radna Dorota Tomala zgłosiła kandydaturę Radnej Olgi Pokorskiej – Młodzińskiej. 
         Radna Olga Pokorska - Młodzińska nie wyraziła zgody na pracę w komisji skrutacyjnej.  
 
         Radna Olga Pokorska - Młodzińska 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 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za tym, aby 
zgłoszeni Radni pracowali w komisji skrutacyjnej. Radna Marta Szydłowska na znak protestu 
wyłączyła się z głosowania.  
W wyniku głosowania Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła następujący skład Komisji 
Skrutacyjnej: Barbara Wołowska, Jadwiga Mroczko i Fryderyk Trautberg. Funkcję 
przewodniczącej komisji pełniła Radna Barbara Wołowska.  
 
         Starosta Powiatu przed zgłoszeniem kandydatury na członka Zarządu Powiatu 
zaapelował do Radnych o bardzo poważne podejście do dzisiejszych głosowań z uwagi na 
ciążącą na Radzie bardzo dużą odpowiedzialność i posiadane mandaty społeczne. Pan 
Starosta chciałby, aby prace powiatu nie były paraliżowane i by wszystkie zadania nałożone 
przez społeczeństwo i ustawy były wykonywane prawidłowo: "Jak Państwo wiecie Zarząd w 
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składzie 2-osobowyum nie może funkcjonować, dlatego chciałbym zaapelować do Państwa 
abyście uzupełnili skład Zarządu przynajmniej o 1 osobę, aby można było podejmować 
bieżące decyzje i uchwały, które nie doprowadzą, czy uniemożliwią destrukcję prac w 
powiecie. Mamy cały szereg zadań, które zaczynają się nawarstwiać. Wymienię tylko kilka, 
które są bardzo istotne, a których nie da się w przyszłym terminie odrobić. One zostaną 
stracone bezpowrotnie. Jednym z najważniejszych zadań jest budowa mostu - jesteśmy przed 
zatwierdzeniem harmonogramu prac przy budowie i preliminarza kosztów. Te dwa dokumenty 
powinny być zatwierdzone uchwałą Zarządu i one dają zieloną furtkę i umożliwiają 
podpisanie umowy Panu Krysiowi, ale chciałbym Państwu powiedzieć jedną rzecz, bardzo 
istotną: w przypadku gdyby Pan Kryś zdecydował się na podpisanie umowy na wykonanie 
mostu z wykonawcą będę mu to odradzał z tego względu, że nie jest jeszcze podpisana umowa 
z Urzędem Marszałkowskim na finansowanie. W sytuacji, gdy nie ma Zarządu taka umowa 
może nie być nigdy podpisana, albo stoi pod poważnym znakiem zapytania, czyli podpisujemy 
umowę teoretycznie z wykonawcą nie mając zapewnionych środków na finansowanie. Jest to 
sytuacja bardzo niebezpieczna dla Powiatu, gdyż będzie groziła nam w przypadku nie 
podpisania umowy z Zarządem Województwa, (z Marszałkiem) karami umownymi, które 
będziemy musieli zapłacić wykonawcy, czy kosztami, które będziemy musieli ponieść, a 
środków na to nie będziemy mieli. Druga rzecz, jak Państwo wiecie jesteśmy w trakcie obrad 
komisji wybierającej Dyrektora SP ZOZ. Chyba już nikt nie ma wątpliwości co do tego, że 
komisja działa i działa poprawnie. Wojewoda zrezygnował z dalszego odwoływania się w tej 
sprawie, termin już minął. Niepowołanie dyrektora w najbliższym czasie - a jeśli nie będzie 
Zarządu to dyrektor nie będzie mógł powołany być – będzie wiązało się z dalszymi 
konsekwencjami. Przede wszystkim ucieka nam czas na budowę lądowiska. Praktycznie, jeśli 
nie zaczniemy pilnie w miesiącu kwietniu budowy lądowiska, nie wystarczy nam tego czasu. 
Grozi to nieotrzymaniem kontraktu na SOR, a to się wiąże być może z niemożnością 
utrzymania tego oddziału. To jest kwota około 3 mln. zł. W obecnej bardzo trudnej sytuacji 
finansowej SP ZOZ – jak Państwo wiecie zobowiązania wymagalne około 8 mln. zł. - będzie 
ciężko utrzymać szpital we właściwej kondycji finansowe, nie wiem jakby się to skończyło. 
Chyba, że o to chodzi, żeby pogrążać szpital finansowo. Są także inne zadania, które 
wymagają pilnych działań w SP ZOZ-ie m.in. przeniesienie, czy dostosowanie do lepszych 
warunków oddziału dziecięcego. Konieczna jest restrukturyzacja zadłużenia SP ZOZ, 
ponieważ mamy kilka banków, które kredytują SP ZOZ, ale są także instytucje finansowe, 
które zaczęły handlować długami SP ZOZ-u, tam oprocentowanie sięga 17 i wyżej procent, 
więc trzeba zrestrukturyzować te wszystkie długi. Jest na to szansa, aby obciążenia były 
znacznie mniejsze. W obecnej sytuacji koszt obsługi zadłużenia SP ZOZ to jest ponad 1 mln. 
zł. Jest szansa żeby to obniżyć przynajmniej o połowę, ale na to znowu, do takich działań 
potrzebny jest dyrektor, który będzie władny do podejmowania tego typu decyzji. Nie będę 
mówił już o drobniejszych rzeczach takich jak np. odbył się niedawno przetarg i został 
rozstrzygnięty na remont dachu w ZS Nr 1. W wyniku tego przetargu mamy oszczędności 
około 40 000 zł. Ta kwota jest wolna do zagospodarowania, ale żeby ją zagospodarować 
oczywiście potrzebne są uchwały Zarządu. Jest cały szereg innych decyzji m.in. decyzje 
dostosowawcze w szkołach, gdzie mamy do 31 sierpnia terminy, jakie nam SANEPID nałożył 
żeby można było funkcjonować. I tak np. w Zespole Szkół Nr 1 jest 5 klas jeszcze, które zostały 
decyzją SANEPID-u przeznaczone do poprawy, nazwijmy to stanu sanitarno-higienicznego. 
W szkole nie ma na tyle środków, gdyż własnym sumptem Pani Dyrektor już odmalowała 
korytarze, na które także były zarządzenia. O dalsze środki musi wystąpić, czy wystąpiła już 
do Zarządu. Mamy cały szereg decyzji geodezyjnych do podjęcia, które też nie cierpią zwłoki. 
Nie mówię już, że praktycznie paraliż prac Zarządu będzie odbijał się paraliżem prac Rady 
Powiatu, bo to Zarząd wykonuje projekty uchwał dla Rady Powiatu. Nie będzie żadnej 
gospodarki mieniem powiatu oraz co najważniejsze: wykonanie budżetu także będzie stało 
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pod dużym znakiem zapytania. Chciałbym Państwu powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej 
rzeczy: dostaliśmy informację od Marszałka oznaczoną, jako pilne. W związku z tym, że 
kwota, która była przeznaczona na budowę mostu wynosiła 30 mln. zł. i po przetargu mamy 
znaczne oszczędności, zrodziła się nadzieja, że te oszczędności, które powstały będą 
przeznaczone na następne zadanie popowodziowe. Jest to kwota blisko 7 mln. zł. W trybie 
pilnym, jeśli uda nam się podjąć wniosek to jest szansa, że będziemy mogli wyremontować 
drogę Cisek – Biadaczów za kwotę około 7 mln. zł. Dwudziestego trzeciego mamy pilne 
spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim poświęcone tej sprawie. Oczywiście nie muszę mówić, 
że żeby ruszyć z tym zadaniem także będzie potrzebna uchwała Zarządu. Jest cały szereg 
innych rzeczy, o których już teraz nie będę mówił, ale myślę, że Państwo sobie zdajecie 
sprawę. Dlatego chciałbym jeszcze raz zaapelować do Waszej odpowiedzialności, rozsądku i 
do wypełnienia własnych zadań, przezwyciężenia niechęci do mnie i powołania jednak tego 
jednego członka Zarządu przynajmniej, żebyśmy mogli podejmować decyzje. Przypominam 
Państwu, że w lipcu będzie następna szansa nad odwołaniem Starosty i wtedy myślę, że 
skutecznie zgodnie z prawem będziecie mogli mnie odwołać, wybrać nowy Zarząd."  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o podanie kandydatury na członka Zarządu 
Powiatu.  
         Starosta Artur Widłak zaproponował kandydaturę Radnego Stefana Wałacha. Radny 
pełni mandat od wielu lat, w poprzedniej kadencji pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu. 
Jest osobą szanowaną przez wszystkich i posiadającą merytoryczne podejście do spraw. W 
obecnej kadencji Pan Wałach jest Przewodniczącym Komisji Edukacji i Promocji Powiatu. 
Jest jednym z najbardziej rozsądnych i doświadczonych Radnych.  
Pan Starosta zaapelował o pozytywne przegłosowanie niniejszej kandydatury i zaznaczył, iż 
nie chciałby, aby Radni znów głosowali pod pręgierzem politycznym, tylko by podeszli 
odpowiedzialnie do tematu mając na uwadze ogrom zadań, które trzeba wykonywać.  
 
         Radny Stefan Wałach poinformował, iż długo zastanawiał się nad swoją decyzją. Na 
poprzedniej sesji Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej podjął decyzję wspierania Zarządu 
w okresie kilku miesięcy, bo nie chce, aby doszło do paraliżu pracy Rady i działalności 
Starostwa. Radny przyjął propozycję Starosty Powiatu i wyraził zgodę na kandydowanie na 
członka Zarządu Powiatu.  
 
Następnie ogłoszono krótką przerwę, w czasie której Komisja Skrutacyjna przygotowała 18 
kart do głosowania, gdyż na sali obecnych było 19 Radnych. Radny Stefan Wałach nie brał 
udziału w głosowaniu.   
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.  
 
Po zliczeniu głosów i powrocie na salę obrad Komisja Skrutacyjna poinformowała, iż w 
głosowaniu wzięło udział 18 Radnych. Na Radnego Stefana Wałacha oddano 7 głosów "za" i 
11 głosów "przeciw". W wyniku tajnego głosowania Pan Stefan Wałach nie został wybrany 
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.  
 
         Radny Stefan Wałach stwierdził, iż z pokorą przyjmuje wynik głosowania. Zaznaczył, 
iż rozumie intencje Radnych, którzy zagłosowali przeciw i podziękował za zaufanie tym, 
którzy zagłosowali za jego kandydaturą.  
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         Pan Starosta zaproponował kandydaturę na członka Zarządu Powiatu Radnego Leona 
Piecucha. Podkreślił, iż Pan Piecuch jest bardzo doświadczonym Radnym kolejnej z rzędu 
kadencji. Pozytywna postawa Radnego powinna przekonać pozostałych Radnych do tego, że 
warto pracować konstruktywnie i warto uczestniczyć w pracach Zarządu, żeby nie niszczyć 
powiatu.  
         Radny Leon Piecuch nie przyjął propozycji Pana Starosty. Odmawiając stwierdził, iż 
słuchając Starosty na wszystkich sesjach oraz przez Radio Park czuje się przez niego 
obrażony. "Pan mówi głośno i mocno, że my wszyscy chcemy sprzedać szpital, że my po 
prostu jesteśmy podporządkowani jakiejś tam zmowie, a to jest nieprawdą." 
 
         Starosta Powiatu zaproponował członkostwo w Zarządzie Powiatu Radnej Małgorzacie 
Tudaj – Przewodniczącej kędzierzyńsko – kozielskich struktur Platformy Obywatelskiej.  
         Radna Małgorzata Tudaj nie wyraziła zgody na kandydowanie na funkcję członka 
Zarządu Powiatu.  
 
         Pan Starosta w związku z brakiem zgody na kandydowanie na członka Zarządu 
Radnych reprezentujących PIS i PO zaproponował kandydaturę osoby spoza Rady – Pani 
Bożeny Twers. Pani Twers ukończyła w 1984r. dzienne studia na Akademii Ekonomicznej 
im. Oskara Langego we Wrocławiu, a następnie ukończyła studia podyplomowe i stale 
podwyższała swoje kwalifikacje w zakresie pozyskiwania środków unijnych, nadzoru, 
kontroli i audytu wewnętrznego w gospodarce i administracji, wyceny nieruchomości. 
Kandydatka posiada licencję pośrednika nieruchomości jako uprawnienia stanowiące 
uzupełnienie doświadczenia zawodowego, które zdobywała w Instytucie Ciężkiej Syntezy 
Organicznej w Blachowni, w ICSO Chemical Production sp. z o.o. W latach 1998-2002 była 
Skarbnikiem Gminy Kędzierzyn – Koźle. Od 2003r. pracuje w czynnej sferze finansów 
publicznych.  
Pan Starosta zaprezentował pisemną zgodę Pani Bożeny Twers na kandydowanie. (Zgoda – w 
załączeniu do protokołu).  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się z pytaniem czy Pan Starosta nie uważa, iż 
proponowana kandydatka powinna uczestniczyć w obradach. Pani Twers nie jest osobą znaną 
Panu Przewodniczącemu, dlatego uważa, iż nie może głosować nad jej kandydaturą. W 
związku z uzyskaniem zgody kandydatki na piśmie poprosił komisję skrutacyjną o dalsze 
procedowanie.  
 
Komisja Skrutacyjna w trakcie krótkiej przerwy 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.  
 
Po zakończeniu głosowania na obrady przybył Radny Henryk Chromik.  
 
Po zliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna, która wróciła na salę obrad poinformowała, iż w 
głosowaniu wzięło udział 19 Radnych. Na Panią Bożenę Twers oddano 6 głosów "za", 12 
głosów "przeciw" i 1 głos "wstrzymujący się". W wyniku tajnego głosowania Pani Bożena 
Twers 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.  
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         Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Starosty Powiatu z prośbą, aby nie 
wystawiał już kolejnych kandydatur z uwagi na tendencję spadkową w głosowaniach. 
Podkreślił, iż możliwość zgłaszania kolejnych kandydatów będzie na następnej sesji, która 
odbędzie się za 3 dni.  
 
Więcej kandydatów na członka Zarządu Powiatu nie zgłoszono.  
 
b) 
         Starosta Powiatu zaapelował, aby przystąpić do wyboru Wicestarosty Powiatu. 
Zaproponował tę funkcję przedstawicielce największego ugrupowania w Radzie Powiatu – 
Przewodniczącej Klubu Radnych PO Beacie Łobodzińskiej. 
         Radna Beata Łobodzińska nie wyraziła zgody na kandydowanie na funkcję 
Wicestarosty Powiatu. 
 
         Starosta Artur Widłak zaproponował kandydaturę Radnego Jerzego Pałysa na 
stanowisko Wicestarosty Powiatu. 
         Radny Jerzy Pałys nie przyjął tej propozycji uzasadniając swoją odmowę faktem, iż jego 
klub (Radnych) nie przewiduje takiej kandydatury.  
 
         Starosta Powiatu w związku z kolejną odmową zaprzestał dalszego zgłaszania 
kandydatur. Wyraził obawę, iż kolejne propozycje również spotkają się z odmową, a w razie 
uzyskania zgody kandydatów będą trudności z uzyskaniem większości głosów.   
 
Ad. 4 
         Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady 
Powiatu.  
 
 
Protokołowała: 
Anna Kramarz 
 
                                                                                                 Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                            mgr Piotr Jahn 

 
 
 
 


