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

z dnia 13 maja 2013r. 
 
Ad. 1 
         Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jahn o godzinie 1200 otworzył obrady XXXVIII 
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 6 Radnych. Wniosek o zwołanie sesji 
stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 2  
         Na sali posiedzeń znajdowało się 20 spośród 21 Radnych, więc Pan Przewodniczący 
stwierdził, iż obrady są prawomocne. Nieobecna na sesji była Radna Teresa Koczubik.  
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
         Pan Przewodniczący przekazał Radnym listę osób uczestniczących w delegacji do 
Powiatu Hohenlohe prosząc o ostateczne potwierdzenie uczestnictwa.  
 
Ad. 3 a) 
         Starosta Powiatu zaproponował kandydaturę Radnego Leona Piecucha na członka 
Zarządu Powiatu. Kandydaturę Radnego Pan Starosta uzasadniał na wcześniejszych sesjach.  
 
         Radny Leon Piecuch dziękując za propozycję odmówił kandydowania. Swoją decyzję 
uzasadnił informując o problemach zdrowotnych i koniecznością leczenia szpitalnego oraz 
bardzo poważnego zabiegu operacyjnego. Chroniąc własne zdrowie Radny nie będzie mógł 
uczestniczyć w zebraniach. 
         Starosta Powiatu wyraził zaskoczenie odmową Radnego i poprosił o przystąpienie do 
ppkt b) dotyczącego wyboru Wicestarosty Powiatu.   
 
b)  
         Pan Starosta zaproponował na stanowisko Wicestarosty Powiatu kandydaturę Radnego 
Jerzego Pałysa pełniącego mandat Radnego od kilku kadencji. Radny w przeszłości był 
członkiem Zarządu Powiatu i jest osobą bardzo doświadczoną posiadającą dużą wiedzę 
merytoryczną.  
         Radny Jerzy Pałys odczytał swoje oświadczenie zapewniając, iż przedstawia ono jego 
jednoznaczne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Wyraził przekonanie, iż nie wprowadzi 
bałaganu w planach Starosty Powiatu, który w Radio Park oświadczył, że ma również wiele 
innych nazwisk. "W związku z prowadzoną akcją informacyjną i tzw. spekulacjami 
medialnymi, publikowanymi kilka razy dziennie przez lokalne radio – oświadczam niniejszym, 
że: 
- moje wsparcie wniosku Radnych Mniejszości Niemieckiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
w sprawie zwołania niniejszej sesji Rady Powiatu, mającej na celu podjęcie działań w 
kierunku ustabilizowania trudnej sytuacji w samorządzie powiatu, było działaniem w dobrej 
sprawie, mój podpis nie jest jednocześnie dowodem – jakobym ubiegał się o stanowisko w 
Zarządzie lub Wicestarosty, 
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- moje stanowisko wypowiedziane w dniu 19 marca br. – nie zmieniło się i nie zamierzam w 
dalszym ciągu ubiegać się o stanowisko Wicestarosty Powiatu,  
- jednocześnie pragnę wyrazić ubolewanie z powodu medialnego powiązania moich decyzji 
dot. Klubu Radnych PO z poparciem w/w wniosku MN i SLD, wywiad Pana Redaktora 
Bartosza z Radia Park z Panem Starostą spowodował naruszenie mojego dobrego imienia – 
jako Radnego Powiatu i samorządowca, opublikowana przez Pana Redaktora fotografia na 
portalu radia jest równie wymowna jak te nie poparte faktami domysły." 
Oświadczenie Radnego na piśmie – w załączeniu do protokołu.  
Radny odmówił kandydowania na stanowisko Wicestarosty Powiatu.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż dniem 28 kwietnia br. Radny Jerzy 
Pałys zrezygnował z członkostwa w Klubie Radnych Platformy Obywatelskiej.  
 
         Starosta Powiatu poinformował, iż nie posiada więcej kandydatów.  
 
Ad. 5  
         Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Kramarz 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                  mgr Piotr Jahn 

 


