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

z dnia 15 kwietnia 2013r. 
 
Ad. 1 
         Obrady XXXV nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu otworzyła w imieniu 
Przewodniczącego Rady Piotra Jahna Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel. 
Poinformowała, iż Przewodniczący Rady Powiatu telefonicznie skontaktował się z nią i 
upoważnił do prowadzenia obrad, ponieważ źle się poczuł. Wiceprzewodnicząca powitała: 
Starostę Powiatu Artura Widłaka, Sekretarza Powiatu Alicję Brol – Polak, Skarbnika Powiatu 
Wiesławę Trelkę, Radnych Powiatu oraz przedstawicieli lokalnych mediów.  
 
Sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu. Wniosek o zwołanie sesji 
wraz z opinią radcy prawnego stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 2  
         Na podstawie listy obecności Pani Wiceprzewodnicząca poinformowała, iż na obrady 
przybyło 8 spośród 21 Radnych, w związku z czym obrady są nieprawomocne. Lista 
obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
         Radna Marta Szydłowska na prośbę Radnej Teresy Koczubik usprawiedliwiła jej 
nieobecność informując, że Pani Koczubik, która obecnie jest bez pracy od niedzieli do piątku 
przebywa na kursie zawodowym w Łodzi.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, iż na sesję nie stawili się: Henryk 
Chromik, Grzegorz Duszel, Piotr Jahn – usprawiedliwiony, gdyż poinformował, że jest chory, 
Teresa Koczubik – usprawiedliwiona, Beata Łobodzińska, Jadwiga Mroczko, Jerzy Pałys, 
Marek Piasecki, Marek Piątek, Leon Piecuch, Olga Pokorska – Młodzińska, Fryderyk 
Trautberg i Małgorzata Tudaj.   
 
         Radna Marta Szydłowska w trakcie odczytywania nazwisk osób nieobecnych zwróciła 
uwagę, iż Przewodniczący Rady nie jest usprawiedliwiony, a jedynie poinformował, iż jest 
chory.  
 
         Radny Stefan Wałach w związku z zaistniałą sytuacją przedstawił stanowisko Klubu 
Radnych Mniejszości Niemieckiej w sprawach dotyczących Powiatu: "Jako opozycja od kilku 
miesięcy przyglądamy się awanturze politycznej, która ma miejsce w Powiecie Kędzierzyńsko 
– Kozielskim. 1 lipca 2011 roku zostaliśmy jako klub zepchnięci do politycznego narożnika. 
Od tego czasu, niestety zaczął narastać eskalujący konflikt i paraliż prac organów samorządu 
powiatowego. Wielka polityczna rozróba, która ma miejsce w Powiecie Kędzierzyńsko – 
Kozielskim skutecznie zaczyna przekreślać dorobek poprzednich kadencji i zainicjowane 
kierunki rozwoju, których byliśmy współautorami. Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski przez 
wiele lat figurował na mapie samorządowej kraju, jako jednostka szczycąca się wysokim 
miejscem w rankingu powiatów polskich. Zapoczątkowaliśmy rozwiązania w wielu obszarach 
funkcjonowania, które były modelowe dla kraju. Niestety dzisiaj z zażenowaniem 
obserwujemy zaistniałą sytuację, która zaczyna skutecznie przekreślać szanse rozwoju, co 
więcej prowadzi nieuchronnie do rozwiązania demokratycznie wybranych organów 
samorządu powiatowego. Jako organizacja obecna na mapie samorządowej, chcieliśmy 
przypomnieć wszystkim Radnym, że powierzone przez społeczeństwo zaufanie w postaci 
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mandatów Radnych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, zostały nam wszystkim bez 
wyjątku powierzone tylko i wyłącznie w celu rozwiązywania problemów trapiących lokalną 
społeczność. Niestety, od kilkunastu miesięcy zawiązana polityczna koalicja niczego 
skutecznie nie rozwiązała poza sobą samą. Jesteśmy świadkami politycznych gier 
personalnych, które nie wpływają na poprawę życia mieszkańców. Jako klub opozycyjny nie 
powierzaliśmy władzy w lipcu 2011r. obecnemu Staroście Powiatu i nie bierzemy 
odpowiedzialności politycznej za te decyzje. Celem rozwiązania trwającego impasu w 
Zarządzie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego i ustabilizowania doraźnej pracy organów 
samorządu powiatowego w poczuciu odpowiedzialności powierzonego nam zaufania 
społecznego, podjęliśmy decyzję desygnowania jednego członka klubu radnych Mniejszość 
Niemiecka do organu Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Mamy nadzieję, że uda 
się dzisiaj wypracować takie rozwiązanie, które doprowadzi do uspokojenia atmosfery w 
Radzie i Zarządzie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego bez angażowania organów 
nadzorczych. Uważamy, że najważniejsze zadanie to przezwyciężenie eskalacji trwającego 
konfliktu. Zadaniem dla nas wszystkich demokratycznie wybranych Radnych Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego na najbliższe miesiące jest znalezienie takiego rozwiązania, 
które pozwoli skonstruować większość w celu sprawnego funkcjonowania powiatu, wobec 
niestety wyraźnych na dzisiaj różnic w celu postrzegania funkcjonowania samorządu 
wymagać będzie znalezienia spoiwa. Za konstruktywną współpracą przemawia ogólnie 
nienajlepsza kondycja samorządu powiatowego i sytuacja gospodarcza w kraju. Jesteśmy 
jako Radni zobligowani do znalezienia rozwiązania, które pozwoli na wyjście z tej krytycznej 
sytuacji, bez wąsko pojmowanych politycznych rozgrywek. Potrzebna jest poważna 
konstrukcja koalicyjna, której towarzyszyć będzie świadomość wielkości zadań i przeszkód, 
które stoją przed nią." (Kopia pisemnego stanowiska z podpisami wszystkich 5 członków 
Klubu Radnych MN – w załączeniu).  
 
         Radna Dorota Tomala stwierdziła, iż na sali zebrali się wszyscy Radni, "którzy w dobrze 
pojętym interesie społecznym przyjęliśmy nawet koncepcję zaakceptowania wszystkich 
zgłoszonych przez klub PO członków celem uzupełnienia Zarządu. Pamiętacie: spotkaliśmy 
się tydzień temu, wcześniej, jeszcze rozmawialiśmy w ostatnich tych dniach żeby sami 
zdecydowali, kto z ich klubu będzie reprezentował i będzie wytypowany do reprezentowania i 
uzupełnienia składu Zarządu i dzisiaj efekt jest czego, proszę co powiedzieli ostatnio – mamy 
zastrzeżenia do pracy Starosty. Jakie padły – dwa: brak regulaminu rocznego organizacji 
pozarządowych i brak pisma od lipca, o które Radny Piątek się upominał. Dwa argumenty, 
dwa, które nie wykluczały współpracy ze Starostą. Dzisiejsza sytuacja, można powiedzieć, że 
jest o tyle dla nas jasna, że ta grupa Radnych przyznaje się, iż nie mają moralnego prawa 
zarzucać tej Radzie, Zarządowi działania, które łamią prawo, a bez przerwy jeden wątek, 
który się pojawia to jest wątek dotyczący odwołania dyrektora i to całe zamieszanie wynikłe w 
styczniu. Teraz już wiadomo, że Wojewoda – tak domniemuję, bo cóż innego mogło się dzisiaj 
wydarzyć, – że nie ma żadnych formalnych zastrzeżeń co do działań poprzedzających 
wydarzenia tzn. wyłonienie komisji konkursowej. Dzisiejsza postawa klubu jest determinacją, 
bo już nie mają się czego chwycić - ich nieobecność wskazuje tylko jednoznacznie: jesteśmy 
ponad prawem, ponad wszystkim tym, co powinno budować i jednoczyć. Jest to żenujące, 
karygodne, poniżej odpowiedzialności społecznej. Nie wiem czy społeczeństwo ma 
świadomość takiego bojkotu samorządowego, jaki ma miejsce dla jednej, powiem to: dla 
jednej osoby." 
         Radna Marta Szydłowska podkreśliła, iż Wiceprzewodnicząca "usprawiedliwiała 
nieobecność Pana Przewodniczącego, który rozchorował się podobno w ciągu godziny. Chcę 
przypomnieć, że chwilę przedtem prowadził sesję, która była zwołana na wniosek członków 
klubu PO, Radnych PIS-u – wspólny taki wniosek PIS-u i PO. Proszę Państwa to świadczy, że 
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w ogóle dzieje się bardzo źle, że coraz bardziej osoby, które powinny być jak gdyby ponad 
rozgrywkami politycznymi i układowymi, jak Przewodniczący Rady stają się wykonawcami 
poleceń swojej organizacji. Źle to świadczy. Rzecz wtórna: Nie wyobrażam sobie i pierwszy 
raz spotykam się z taką sytuacją praktycznie po wielu, wielu latach, że Radni bez 
usprawiedliwienia będąc półtorej godziny wcześniej tutaj na tej sali wychodzą, nie wiem czy 
demonstracyjnie, czy w sposób umówiony, nie wyjaśniając, nie usprawiedliwiając swojej 
nieobecności, jako że ta sesja wtórna została zwołana legalnie w sposób potrzebny i w sposób 
spełniający wszystkie prawne czynniki. I teraz tak: każdy z nas Radnych ma obowiązek 
uczestniczyć w sesji, przypominam: mamy pewne narzędzia do tego żeby albo wytłumaczyć 
dlaczego, albo podjąć dyskusję w sprawach, które są tematem sesji i powiedzieć: nie, bo - i 
tutaj uzasadnienie, albo zgłosić swoje wnioski. Każdy ma prawo głosować tak, nie lub 
wyłączyć się z głosowania i nie wolno nam – mnie się nie mieści w głowie, że w ten sposób 
załatwiają Radni, poważni ludzie wydawałoby się, sprawy, że wychodzą demonstracyjnie i 
jesteśmy tutaj w ósemkę w tej chwili. Dlatego spodziewam się, że takie wyjaśnienia 
usprawiedliwienia, nie nam, ale wyborcom właśnie ci, którzy dzisiaj wyszli bez słowa, bez 
wyjaśnień przekażą społeczeństwu. Jeszcze jedno: jeżeli będziemy pracowali taką metodą, że 
to mi się nie podoba, biorę swoje zabawki i wychodzę z tej piaskownicy to naprawdę jest 
wstyd i rzecz nie do przyjęcia." 
         Radny Jakub Gładysz przypomniał, iż Radni niedawno otrzymali pismo Wojewody 
wzywające Radę do uzupełnienia składu Zarządu. "Nie udało to się ostatnio, dzisiaj miała być 
kolejna próba i trzeba wyraźnie powiedzieć, którzy Radni się nie stawili – Radni Platformy 
Obywatelskiej w głównej mierze i PIS-u. To jest jedna sprawa. Druga sprawa – mam pytanie 
do Radców prawnych – do naszej obsługi prawnej czy Radnym z tego tytułu zostaną 
wyciągnięte jakieś konsekwencje czy to prawne, czy finansowe." 
         Radne Dorota Tomala i Danuta Wróbel odpowiedziały, iż będą to tylko konsekwencje 
finansowe, tak jak do tej pory.  
Radna Dorota Tomala zwróciła uwagę, iż Wojewoda będący członkiem PO wystosował 
pismo do swoich członków, do swojego klubu PO. Pismo to było wezwaniem o uzupełnienie 
tego Zarządu. "My idąc naprzeciw zaproponowaliśmy zgłoszenie tych trzech kandydatów do 
tego Zarządu po to, żeby ten Zarząd i Starostwo funkcjonowało tak, jak należy. Nawet i to 
odrzucili."  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel poinformowała, iż na jej ręce 
wpłynął wniosek o zwołanie kolejnej sesji nadzwyczajnej poświęconej wyborom do składu 
Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Wniosek ten został podpisany przez 
wszystkich Radnych obecnych na sali obrad. Najwcześniejszy możliwy termin sesji to 
najbliższy piątek (19.04.2013r.) godz. 1300. 
 
Wiceprzewodnicząca zamknęła nieprawomocne obrady XXXV nadzwyczajnej sesji Rady 
Powiatu.  
 
 
Protokołowała:           Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Anna Kramarz 
         Danuta Wróbel 


