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

z dnia 28 maja 2013r. 
 
Ad. 1 
         Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jahn otworzył obrady XXXIX 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.  
 
         Następnie Pan Przewodniczący uroczyście złożył na ręce Radnego Leona Piecucha 
podziękowania za wieloletnią działalność w Klubie HDK RP im. Ludwika Hirszfelda. W 
imieniu Rady Powiatu wręczył Radnemu kończącemu swoją działalność list z 
podziękowaniami i wiązankę kwiatów.  
         Radny Leon Piecuch serdecznie podziękował za to wyróżnienie i słowa odczytane z 
listu z podziękowaniami. Zaznaczył, iż nadal będzie działać charytatywnie, ale zmniejszy 
swoje zaangażowanie w działalność Klubu z uwagi na stan swojego zdrowia.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu z okazji wczorajszych obchodów Ogólnopolskiego Dnia 
Samorządu Terytorialnego życzył wszystkim Radnym oraz pracownikom samorządu wielu 
sukcesów i powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.  
 
Ad. 2  
         Na sali posiedzeń znajdowało się 19 spośród 21 Radnych, więc Pan Przewodniczący 
stwierdził, iż obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarło pozostałych 2 Radnych). 
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
         Starosta Powiatu zgłosił autopoprawki do przesłanego Radnym porządku obrad. 
Pierwsza z autopoprawek dotyczyła rozszerzenia pkt. 7 "Przyjęcie sprawozdania z realizacji 
Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 
lata 2011-2014" o podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie, gdyż takie stanowisko 
przedstawiają Radcy Prawni Starostwa.  
         Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż niniejsza kwestia nie wymaga zmiany 
porządku, gdyż punkt 7 znajduje się w porządku obrad, a jedynie uzupełniono materiały. 
Rada po wysłuchaniu sprawozdania podejmie stosowną uchwałę.  
 
         Kolejno Pan Starosta zaproponował rozszerzenie porządku obrad w punkcie 9 "Podjęcie 
uchwał" o ppkt l) w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego z powiatami i gminami Kędzierzyńsko – Kozielskiego Subregionalnego 
Obszaru Funkcjonalnego. Projekt ten wiąże się z utworzeniem Subregionu, w którego skład 
będzie wchodził Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski wraz z gminami Kędzierzyn – Koźle, 
Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Jemielnica, Leśnica, Strzelce 
Opolskie, Ujazd, Zawadzkie i Powiat Strzelecki. Uzasadnienie niniejszej uchwały przedstawi 
Kierownik PCIEG Piotr Kramarz oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Kędzierzyn – Koźle, 
który jest wiodącym samorządem w tworzeniu Subregionu do wykorzystania środków 
unijnych.  
         Radna Małgorzata Tudaj zaznaczyła, iż nie jest przeciwna uchwale i zapytała, dlaczego 
Radni Powiatu tak późno dowiedzieli się o Subregionie, jeśli temat ten był omawiany na 
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posiedzeniu Zarządu 13.06.2013r. Pani Tudaj dowiedziała się o niniejszej sprawie w miniony 
czwartek, kiedy telefonicznie skontaktował się z nią Starosta Powiatu w kwestii omówienia 
tego tematu na najbliższym posiedzeniu Komisji. Radni nie posiadają żadnej wiedzy, 
dlaczego i po co jest to robione i skąd bierze się pośpiech. Zdaniem Radnej należałoby na 
wstępie o tym powiedzieć.  
         Starosta Artur Widłak wyjaśnił, iż Zarząd sam dowiedział się o niniejszym temacie 
bardzo późno i szybko zareagował, gdyż w przypadku projektów unijnych czasami jest 
bardzo krótki termin na podjęcie decyzji.      
         Radna Małgorzata Tudaj poinformowała, iż inne gminy podejmowały podobne uchwały 
4 miesiące temu.  
         Starosta zaznaczył, że Powiat niniejszą uchwałą dołącza do Subregionu.  
         Kierownik Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej Piotr 
Kramarz poinformował, iż przystąpienie do Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego, 
którego centralnym punktem jest miasto Kędzierzyn – Koźle zostało w rzeczywistości 
wyznaczone w Strategii Województwa Opolskiego przyjętej w grudniu ub. r. Do niniejszego 
Obszaru nie można się zapisać, gdyż do niego się należy. Nie przystąpienie Powiatu będzie 
działaniem przeciw Strategii Województwa. Wyjaśniając nagły tryb wprowadzenia projektu 
zaznaczył, iż uchwała miała być procedowana w zwyczajnym trybie, przy czym Starostwo 
dowiedziało się o przystąpieniu niedawno, kiedy odbyło się spotkanie w Strzelcach 
Opolskich, na którym gminy i Powiatu Strzelecki oraz Kędzierzyńsko – Kozielski wyraziły 
wolę przystąpienia i okazało się, że miasto Kędzierzyn – Koźle jako lider projektu z działania 
RPO "pomoc techniczna" zdobyło środki dla członków Subregionalnego Obszaru 
Funkcjonalnego na zdiagnozowanie swoich potrzeb i przygotowanie strategii pod nowe 
projekty z nowego RPO. Okazuje się, iż w przyszłym okresie programowania UE nie będzie 
można samemu występować o dofinansowanie tylko trzeba będzie współpracować z 
sąsiednimi gminami lub powiatami mającymi podobne cele. Projekty będą liniowe lub 
przestrzenne. Powiat nie przystępując do tego zostanie wyłączony z subregionu i złamie 
postanowienia strategii Województwa Opolskiego. Wyjaśniając późne wypłynięcie tematu 
Pan Kierownik zaznaczył, iż miasto jako lider projektu w miniony czwartek dowiedziało się, 
że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wyraziło zgodę dołączenia tych 5 jednostek 
samorządu terytorialnego w tym Powiatów: Kędzierzyńsko – Kozielskiego i Strzeleckiego do 
tego projektu pod warunkiem, że Rada przyjmie przedmiotową uchwałę.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie propozycję rozszerzenia 
porządku obrad o ppkt 9l) – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z powiatami i gminami Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego. 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
proponowanego rozszerzenia porządku.  
W wyniku głosowania porządek obrad sesji rozszerzono o w/w ppkt 9l). 
 
         Starosta Artur Widłak zaproponował rozszerzenie punktu 9 "Podjęcie uchwał" o kolejny 
ppkt "zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu 
Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu. Zmiana dotyczy jednego ze 
stanowisk, które Zarząd Powiatu uważa za bardzo pilne i polega na uwzględnieniu stanowiska 
Zastępcy Dyrektora ds. finansowych w statucie celem wzmocnienia służb finansowych w 
związku z bardzo trudną sytuacją finansową zakładu.  
         Radna Beata Łobodzińska stwierdziła, iż Rada Powiatu nie może podjąć niniejszej 
uchwały na dzisiejszej sesji, gdyż proponowane zmiany w Statucie SP ZOZ muszą być 
zaopiniowane przez Radę Społeczną SP ZOZ. Na niedawnym spotkaniu Rady Społecznej nie 
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pomyślano o tym fakcie, więc uchwała będzie niezgodna z prawem. Radna poprosiła Radcę 
Prawnego o wykładnię prawa.  
         Kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Jerzy Kucharski poinformował, że 
niniejsza sprawa była rozpatrywana na posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w ubiegłą środę 
i została podjęta uchwała Nr 49/2013 Rady Społecznej o pozytywnym zaopiniowaniu 
przedmiotowej zmiany statutowej.  
         Starosta Artur Widłak w związku z wątpliwościami Radnych Powiatu poinformował, iż 
wszyscy członkowie Rady Społecznej zgodzili się, że trzeba obecny stan w statucie zmienić. 
Pan Starosta zaznaczył, iż jeśli pamięta przepisy ustawowe, to w tym przypadku nie jest 
wymagana uchwała Rady Społecznej SP ZOZ tylko uchwała Rady Powiatu. Wcześniejsze 
zmiany statutu poprzedni Dyrektor SP ZOZ również nie kierował pod obrady Rady 
Społecznej tylko bezpośrednio do Rady Powiatu.  
         Radna Beata Łobodzińska zaproponowała, aby Rada Powiatu zaczekała na opinię Radcy 
Prawnego Marii Bartuli w niniejszej sprawie.  
 
         Starosta Powiatu zaproponował następne rozszerzenie pkt 9 porządku obrad "Podjęcie 
uchwał" o projekt uchwały w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego. 
Niniejszą uchwałą Rada poprze apel Sejmiku w sprawie rozbudowy Elektrowni Opole. 
Powiat tym aktem również zaprotestuje przeciwko zaniechaniu niniejszej inwestycji na 
terenie Województwa Opolskiego, bo jest ona bardzo potrzebna dla regionu. 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn w związku z brakiem pytań i uwag poddał pod 
głosowanie propozycję rozszerzenia porządku obrad o ppkt 9m) – Podjęcie uchwały w 
sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego. 
W głosowaniu wzięło udział 21 Radnych, którzy jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem w/w 
zmiany porządku.  
W wyniku głosowania Rada Powiatu rozszerzyła prządek obrad o przegłosowany pkt 9m).  
 
         Starosta Artur Widłak zgłosił kolejną propozycję rozszerzenia pkt 9 o uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu. Niniejsza uchwała umożliwi SP ZOZ 
zrealizowanie tzw. Mechanizmu Norweskiego, czyli aplikowania o duże środki w wysokości 
około 6 000 000 zł. SP ZOZ musi zabezpieczyć udział własny, który będzie wnoszony przez 
3 lata: w 2014r. – 1 000 000 zł., w 2015r. – 400 000 zł. i w 2016r. – 20 000 zł. Mechanizm 
Norweski umożliwi zakup dość dużej ilości nowoczesnego sprzętu medycznego i umożliwi 
przeprowadzenie szeregu badań profilaktycznych w dużo szerszym zakresie niż obecnie. 
Szczegółowe informacje w tej sprawie przedstawią przedstawiciele SP ZOZ obecni na sesji.  
         Radny Marek Piątek odnośnie Funduszy Norweskich przypomniał, iż o tej sprawie 
sygnalizowano już w ubiegłym roku. Rada Powiatu w grudniu ub. r. podjęła uchwałę 
dotyczącą rozwoju SP ZOZ, w której również uwzględniono Fundusze Norweskie. Radny 
zapytał czy obecnie odchodzi się od grudniowej uchwały, która zatwierdzała plan rozwoju SP 
ZOZ. W niniejszym planie nie było mowy o zaciąganiu kredytu przez SP ZOZ, a cały temat 
przedstawiano zupełnie inaczej.  
         Starosta Powiatu przypomniał, iż grudniowa uchwała Rady Powiatu uwzględniała 
kredyt w wysokości ponad 3 000 000 zł. W grudniowej uchwale były wymienione 3 źródła 
m.in. udział własny i kredyt SP ZOZ. Można to dokładnie sprawdzić, ale aktualna uchwała 
jest kontynuacją tamtych działań, w ramach których był planowany dużo większy kredyt.  
Następnie Pan Starosta powracając do projektu uchwały związanej ze zmianami w Statucie 
SP ZOZ zwrócił się do przedstawicieli SP ZOZ z prośbą o przypomnienie, dlaczego Rada 
Społeczna odeszła od opiniowania zmian w statucie. Według informacji, które Pan Starosta 
pamięta było tak dlatego, iż nie jest to przewidziane w ustawie o lecznictwie.  
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         Przedstawiciel SP ZOZ Marek Stański wyjaśnił, iż ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. 
reguluje sprawę podejmowania zmian w statucie i jest ona odmienna od zapisów w ustawie o 
zakładach opieki zdrowotnej, która już nie funkcjonuje. Wniosek złożony do Zarządu 
Powiatu i skierowany do Rady Powiatu w świetle przepisów ustawy powinien być przyjęty i 
rozpatrzony.  
         Radca Prawny Maria Bartula potwierdziła, iż zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy statut 
nadaje podmiot tworzący i zmiany statutu następują w takim samym trybie jak nadanie 
statutu.  
         Starosta Powiatu zaznaczył, iż to Rada Powiatu musi poprzez uchwałę podjąć 
odpowiednią decyzję, a nie Rada Społeczna.  
         Radna Beata Łobodzińska stwierdziła, iż kwestia dotyczy regulaminu, który 
rzeczywiście musi być przegłosowany, natomiast statut jest dokumentem ważniejszym, stąd 
takie było rozumowanie Radnej. Zaznaczyła, iż Rada może to przyjąć.  
         Przewodniczący Rady Powiatu porządkując dyskusję poprosił, aby zakończyć temat 
projektu uchwały związanego z Funduszami Norweskimi.  
         Starosta Powiatu uzupełniając informację dotyczącą Funduszy Norweskich zaznaczył, iż 
Dyrektor SP ZOZ wykazał się bardzo dużą inicjatywą, gdyż mimo, iż w uchwale 
wprowadzono zapis, że zabezpieczeniem będzie weksel in blanco i kredyt bankowy to 
Dyrektor zwrócił się do szeregu przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie powiatu z prośbą 
o dofinansowanie udziału własnego. Do SP ZOZ spłynęło już kilka pozytywnych odpowiedzi 
na tę prośbę. Dzięki temu jest szansa na pokrycie udziału własnego z dotacji od 
przedsiębiorstw.  
         Radna Jadwiga Mroczko zapytała czy uchwała w sprawie kredytu jest w tej chwili 
niezbędna do złożenia wniosku i do stworzenia harmonogramu finansowego, w którym pisze, 
iż udział własny będzie pokryty kredytem.  
         Starosta Powiatu potwierdził, iż kredyt jest niezbędny do tego, by można było wystąpić 
z wnioskiem. Bez zabezpieczenia udziału własnego nie można aplikować. Jest to tylko 
zabezpieczenie, które w późniejszym czasie może być zdobyte w inny sposób. Przed 
funduszem trzeba wykazać się stosownym zabezpieczeniem.  
         Kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Jerzy Kucharski dodał, iż podjęcie 
niniejszej uchwały będzie stanowić promesę warunkową konieczną do złożenia tego projektu. 
Na dzień 15 czerwca br. wyznaczono termin składania ofert na nowe świadczenia medyczne 
kontraktowane przez NFZ na kolejny rok i lata następne, stąd bierze się pośpiech.  
         Radny Marek Piasecki nawiązując do wcześniejszych informacji Starosty i Dyrektora 
SP ZOZ o problemie ze spłatą zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych w SP ZOZ 
zapytał czy zaciągnięcie kolejnego zobowiązania w banku nie spowoduje zapętlenia w 
zobowiązaniach.  
         Starosta Powiatu poinformował, iż Dyrektor SP ZOZ podjął starania w kierunku 
pozyskania udziału własnego w formie dotacji od zakładów funkcjonujących na terenie 
powiatu. Spłynęły już pozytywne odpowiedzi od części tych zakładów, lecz w związku z 
faktem, iż czas nagli nie można czekać na uzyskanie pełnej kwoty z darowizn. Obecnie trzeba 
podjąć tą uchwałę, chociaż Pan Starosta spodziewa się, że kwota ta będzie w pełni pokryta 
darowiznami od zakładów, ponieważ Fundusze Norweskie przede wszystkim promują akcje 
profilaktyczne.  
         Kierownik Jerzy Kucharski zaznaczył, iż spośród zakładów Koksownia Zdzieszowice 
odpowiedziała, że w 2014r. może udzielić pomocy finansowej w kwocie około 1 000 000 zł., 
Urząd Miasta również chce wyłożyć środki w ramach kontynuacji zdrowotnych programów 
profilaktycznych, które będą realizowane w 2014r. oraz 2015r. i 2016r. Poza tym zapytania o 
pomoc finansową wysłano także do Brenntag, Petrochemia – Blachownia, Grupa Azoty w 
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Kędzierzynie - Koźlu i Zakłady Cementowo Wapiennicze w Górażdżach. Przygotowano 
kolejne 6 pism do wysłania do pozostałych większych przedsiębiorstw. 
         Starosta Artur Widłak wyraził przekonanie, iż aktualnie pozyskano dotacje 
zabezpieczające blisko 80 % wkładu, więc ta kwota z pewnością w całości zostanie pokryta z 
pozyskiwanych od zakładów środków.  
         Radna Jadwiga Mroczko zapytała o wysokość procentową wkładu własnego. 
         Starosta poinformował, iż wkład własny w projekt wynosi 20 %.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu kończąc dyskusję poddał pod głosowanie propozycję 
rozszerzenia pkt 9 porządku obrad "podjęcie uchwał o ppkt n) projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu. 
W głosowaniu wzięło udział 21 Radnych, spośród których 19 Radnych zagłosowało za 
przyjęciem niniejszej propozycji, natomiast 2 Radnych wstrzymało się od głosu.  
W wyniku głosowania prządek obrad rozszerzono o w/w pkt 9n).  
 
         Następnie Rada Powiatu powróciła do propozycji rozszerzenia porządku obrad o projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu 
Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu. 
         Radny Józef Gisman wyraził zrozumienie dla potrzeby zmiany statutu SP ZOZ, gdyż to 
jest związane z informatyzacją szpitala, jednak zapytał czy zostało to do końca przygotowane 
i czy proponowana zmiana musi być przegłosowana koniecznie w dniu dzisiejszym. Zdaniem 
Radnego trzeba zastanowić się czy w schemacie organizacyjnym jest potrzebne tyle 
stanowisk. Wprowadzenie kolejnego wysoko wynagradzanego stanowiska w sytuacji 
ratowania szpitala spowoduje koszt około 100 000 zł. Trzeba zastanowić się, co w zamian z 
wprowadzenie stanowiska zastępcy ds. finansowych można zredukować celem sfinansowania 
tego etatu. Na spotkaniu Rady Społecznej mówiono o potrzebie powołania osoby, która w 
tym trudnym czasie będzie wspierała obecnego Dyrektora SP ZOZ będącego lekarzem, gdyż 
w zakładzie musi być również osoba znająca się na finansach. Radny ma wątpliwości czy w 
obecnym momencie jest to najlepsze rozwiązanie. 
         Starosta Powiatu zaznaczył, iż czas nagli, gdyż z każdym dniem zwłoki generują się 
określone straty, których później nie da się odrobić. W zakładzie trzeba w trybie pilnym 
wprowadzać program naprawczy i Dyrektor przygotowuje się do tego. W SP ZOZ musi 
pracować osoba z wykształceniem ekonomicznym. Zdaniem Starosty trzeba ją wprowadzić 
jak najszybciej. Odnośnie wydatkowania dodatkowych środków Pan Starosta poinformował, 
iż Dyrektor SP ZOZ zadecydował, iż w zakładzie nie będzie dyrektora ds. technicznych. Tej 
zmiany w statucie zakładu nie można jednak wprowadzić w dniu dzisiejszym, gdyż aktualnie 
pracuje jeszcze Zastępca dyrektora, który w najbliższym okresie (do końca miesiąca) 
odejdzie. Z pewnością zmiany w statucie będą głębsze, ale sprawy są pilne i nie ma powodu, 
dla którego Rada nie miałaby w dniu dzisiejszym podjąć niniejszej uchwały. Ta zmiana 
będzie rzutować w bardzo poważny sposób na finanse SP ZOZ. Wzmocnienie kadry 
finansowej celem przygotowania programu naprawczego zakładu jest pilne, a oszczędności 
pojawią się, gdyż w przyszłości nie będzie dyrektora ds. technicznych.  
         Radny Marek Piątek zapytał czy jest kandydat na Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych.  
         Pan Starosta wyraził przekonanie, że Dyrektor Andrzej Mazur prowadzi zaawansowane 
rozmowy w celu wyłonienia osoby na niniejsze stanowisko. Pan Dyrektor nie może być 
obecny na dzisiejszej sesji, więc nie może przedstawić takiej informacji.  
         Radna Małgorzata Tudaj poparła wypowiedź Radnego Józefa Gismana zwracając 
uwagę, iż Pan Starosta zasygnalizował o głębszych zmianach w strukturze organizacyjnej SP 
ZOZ. Radna chciałaby poznać wszystkie zmiany w jednym dokumencie i wówczas je 
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zaopiniować, zamiast co sesję dokonywać zmian w statucie związanych z likwidacją lub 
utworzeniem poszczególnych stanowisk. Pan Dyrektor biorąc udział w konkursie 
prawdopodobnie musiał wykazać się swoją wizją przyszłości SP ZOZ. W szpitalu 
funkcjonują służby finansowe, więc miesiąc opóźnienia nie powinien zrobić żadnej różnicy.  
         Członek Zarządu Powiatu Dorota Tomala przypomniała, iż Starosta Powiatu 
informował także o prowadzonych działaniach odnośnie programu naprawczego SP ZOZ. 
Jedynym wyjściem z impasu znalezionym przez Dyrektora jest utworzenie stanowiska 
zastępcy ds. finansowych, ale by móc powołać kogoś na to stanowisko to trzeba je najpierw 
utworzyć. Radna zwróciła uwagę, iż wszelkie zmiany są wielokrotnie wprowadzane w 
różnych zapisach i nie powoduje to problemów. Radna nie widzi przeszkód, aby w dniu 
dzisiejszym przyjąć proponowane zmiany w statucie. Zaproponowała, aby w następnym 
miesiącu Radni skupili się nad kolejnymi propozycjami zmian, które zostaną 
przedyskutowane przez Radę Społeczną SP ZOZ.  
         Starosta Powiatu zwrócił uwagę, iż sprawy dotyczące SP ZOZ są traktowane zbyt lekko, 
jeśli temat ten proponuje się przesunąć o miesiąc. W tym czasie generowane są kolejne koszty 
finansowe. Na stanowisko zastępcy ds. finansowych nie trzeba ogłaszać konkursu, gdyż 
Dyrektor SP ZOZ jest lekarzem. Pan Starosta wyraził ubolewanie i zaskoczenie niechęcią 
Radnych do przegłosowania tej drobnej zmiany w statucie.  
         Radna Teresa Koczubik przypomniała, iż na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej podczas 
pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu szczegółowo 
dyskutowano o sprawach finansowych SP ZOZ. W związku z potwierdzeniem istnienia 
kominów i różnic płacowych w SP ZOZ Radna spodziewa się, iż oszczędności na funduszu 
płac będą bardzo duże. Jeśli Pan Dyrektor przeprowadzi dokładną i rzetelną analizę zarobków 
i dokona zmiany polegającej na likwidacji kominów to oszczędności będą. Zdaniem Radnej w 
sytuacji, kiedy SP ZOZ będący dużym zakładem zatrudniającym 700 osób dysponuje tak 
dużym budżetem powinien posiadać stanowisko dyrektora finansowego. Radna uważa, iż 
należy przychylić się do wniosku Dyrektora SP ZOZ i wprowadzić omawiane zmiany w 
statucie jak najszybciej, bo są one zasadne. Komisja Rewizyjna jednogłośnie przychyliła się 
do tego typu rozwiązania.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu kończąc dyskusję poddał pod głosowanie propozycję 
rozszerzenia porządku obrad sesji o ppkt 9 o) – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w 
Kędzierzynie – Koźlu. 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, spośród których 18 Radnych opowiedziało się za 
rozszerzeniem porządku, natomiast 2 Radnych wstrzymało się od głosu.  
W rezultacie głosowania porządek obrad poszerzono o w/w ppkt 9o).  
 
         Starosta Powiatu zaproponował ostatnią autopoprawkę porządku obrad polegającą na 
rozszerzeniu porządku obrad w podpunkcie 9p) – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli 
zakontraktowania świadczeń medycznych z zakresu medycyny paliatywnej na 2014r. 
Niniejsza uchwała jest efektem współpracy z gminami w celu utworzenia hospicjum i 
ewentualnie zakładu opieki paliatywnej na terenie powiatu. W Województwie Opolskim 
funkcjonuje kilka tego typu zakładów, ale wszystkie są zlokalizowane na północy 
województwa, a w rejonie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego nie ma żadnego. Niniejsze 
zadanie jest oczekiwane przez mieszkańców. W ostatnim czasie o przedmiotowej potrzebie 
mówiono na spotkaniu Starosty ze Związkiem Emerytów i Rencistów oraz Uniwersytecie III 
Wieku. Niniejszy temat jest omawiany czwarty rok i nie udało się go zrealizować. 
Wprowadzany projekt uchwały wesprze gminę Kędzierzyn – Koźle w działaniach 
zmierzających do utworzenia hospicjum.  
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         Radna Małgorzata Tudaj poinformowała, iż jest za utworzeniem hospicjum, choć 
uważa, iż temat ten został "przespany". W ubiegłym roku jedno ze stowarzyszeń utworzyło 
hospicjum w Opolu. Zgodnie z przepisami ustawy na określoną ilość mieszkańców przypada 
określona liczba łóżek hospicyjnych. Aktualnie ta ilość łóżek została zagospodarowana na 
północy Opolszczyzny. Południe województwa jest w tym temacie zaniedbane. W Powiecie 
Kędzierzyńsko – Kozielskim zaniedbano tę kwestię 2 lata temu, kiedy posiadano budynek i 
zmierzano w tym samym kierunku. Trudno jest przypisywać winę Prezydentowi Miasta lub 
Staroście Powiatu, lecz dzisiaj, aby utworzyć hospicjum trzeba zabrać innym podmiotom 
kontrakt na 15 łóżek.  
         Radny Grzegorz Duszel zapytał czy Zarząd Powiatu uznaje, że Komisja Zdrowia i 
Opieki Społecznej funkcjonuje w strukturze Rady Powiatu. W ubiegły czwartek tj. dwa dni 
robocze temu odbyło się posiedzenie Komisji, na którym realizowano swój porządek obrad i 
opiniowano projekty uchwał. Dziś po upływie dwóch dni roboczych pojawiły się kolejne 
uchwały, o których na posiedzeniu Komisji nie było mowy. Są to uchwały dotyczące 
wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez SP ZOZ i w sprawie wyrażenia woli 
zakontraktowania świadczeń medycznych z zakresu medycyny paliatywnej na 2014r. itd. 
Wszystkie te uchwały są zasadne i mają duże oddziaływanie dla lokalnej społeczności, ale 
należy przestrzegać podstawowych zasad i zakresów kompetencji. Zarząd mając 
nieograniczone możliwości i więcej czasu spowodował, iż dziś po formalnym rozpoczęciu 
sesji rozpoczęła się dyskusja na temat projektów uchwał, w przypadku których stanowisko 
Komisji powinno być stanowiskiem nadrzędnym. Radny w dniu dzisiejszym otrzymał 
odpowiedź Starosty Powiatu w sprawie wniosku Komisji dotyczącego wytypowania osób do 
zespołu roboczego powoływanego przez Prezydenta Miasta do działania w kierunku 
utworzenia hospicjum. Komisja Zdrowia otrzymała pismo Prezydenta Miasta w tej sprawie na 
sesji 23.04.2013r. Autorem pisma był Sekretarz Miasta, a adresatami Przewodniczący 
Komisji Zdrowia Rady Miasta i Rady Powiatu oraz Przewodniczący Rady Miasta i Rady 
Powiatu. Niniejsze pismo mogło być rozpatrzone przez Komisję na następnym posiedzeniu, 
czyli w ubiegły czwartek, przy czym w piśmie Sekretarza Gminy wyznaczono datę zgłoszenia 
tych osób na dzień 06 maja br. Skala tego problemu w odczuciu Radnego nie jest tak pilna, by 
zachodziła konieczność zwoływania nadzwyczajnego posiedzenia Komisji celem udzielenia 
odpowiedzi na pismo. Sprawa hospicjum ciągnie się znacznie dłużej niż 4 lata. Radny 
uczestniczył we wszystkich etapach dyskusji nad utworzeniem hospicjum. Inicjatywa 
hospicjum należy do Pana Bohdana Górniaka, który w 2005r. wspólnie z Komisją Zdrowia 
Rady Miasta kierowaną przez Radnego Grzegorza Duszel zorganizował pierwsze wspólne 
posiedzenie Komisji Zdrowia Rady Miasta i Rady Powiatu, a potem jeszcze szereg 
następnych posiedzeń, w których uczestniczył Starosta Józef Gisman. Każdorazowo te gremia 
jednogłośnie podejmowały uchwały intencyjne w sprawie utworzenia hospicjum. W 
międzyczasie zmieniały się uwarunkowania. Zdołano przekazać z budżetu gminy 1 000 000 
zł. do budżetu powiatu, ale te środki nie zostały wykorzystane, gdyż przekazanie ich miało 
miejsce zbyt późno w roku kalendarzowym. Owocem pierwszego wspólnego posiedzenia 
obydwóch Komisji, w którym uczestniczyła Konsultant Województwa Śląskiego ds. Opieki 
Paliatywnej i Hospicjum było dwukrotne szkolenie dające uprawnienia lekarzom POZ do 
świadczenia usług paliatywnych w domu pacjenta. Kurs ten ukończył obecny Prezydent 
Miasta Tomasz Wantuła. Sprawa hospicjum była jednym z głównych punktów programu 
wyborczego obecnego Prezydenta Miasta. W związku z tym Przewodniczący Komisji 
Zdrowia otrzymując pismo w sprawie wytypowania do 06 maja osób do pracy w zespole 
roboczym ds. hospicjum uznał, iż kilkudniowe opóźnienie z odpowiedzią nie spowoduje 
żadnego problemu. Radny stwierdził, iż dzisiejsza uchwała intencyjna ma wyłącznie 
znaczenie symboliczne. Należy pamiętać, iż w roku bieżącym nie będzie wielkiego 
kontraktowania, a jedynie nastąpi aneksowanie umów zawartych przez NFZ do dnia 



 8 

dzisiejszego. Nie ma wobec tego mowy o kontraktowaniu nowych świadczeń w tym zakresie, 
ani w ilości 1-15 łóżek hospicyjnych, bo trzeba byłoby komuś je zabrać. Z punktu widzenia 
Radnego, aby hospicjum miało jakiekolwiek szanse na powstanie nie jest potrzebny zespół 
tylko niezbędne są konstruktywne rozmowy i spotkania 4-5 osób: Prezydenta Miasta, Starosty 
Powiatu, przedstawiciela NFZ, Dyrektora SP ZOZ i ewentualnie zewnętrznej osoby, która 
zechce wesprzeć to zadanie finansowo. Tylko taki zespół może doprowadzić do powstania 
hospicjum.  
Odnosząc się do sprawy pisma Sekretarza Miasta oraz odpowiedzi na wniosek Komisji w 
niniejszej sprawie doręczonej mu w dniu dzisiejszym przypomniał, iż adresatem pisma był 
Przewodniczący Rady Powiatu i Rady Miasta oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia Rady 
Powiatu i Rady Miasta. Niniejsze pismo nie było skierowane do Zarządu Powiatu ani 
Starosty. W odpowiedzi na wniosek Komisji Pan Starosta napisał, iż w związku z faktem, że 
do 30 kwietnia br. nie było odpowiedzi ze strony Komisji na pismo Sekretarza Miasta, a 
zbliżał się termin odpowiedzi należało zaproponować kandydatów. Wydział Zdrowia i Opieki 
Społecznej, który nie kontaktował się z Przewodniczącym Komisji uzgodnił ze Starostą 
kandydaturę Pana Stefana Wałacha i zaproponował, aby osobą wspierającą zespół ds. 
hospicjum był Kierownik Jerzy Kucharski. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej przesłał 
odpowiedź do Pana Prezydenta w dniu 02 maja br. nie powiadamiając o tym fakcie Komisji 
Zdrowia i Opieki Społecznej. Komisja dowiedziała się o całej sprawie w ubiegły czwartek na 
swoim posiedzeniu. Wyłączna kompetencja Komisji oraz Przewodniczącego Rady Powiatu 
została rozstrzygnięta arbitralnie przez Starostę. Radny zaznaczył, iż ranga niniejszej sprawy 
nie jest znacząca, ale trzeba zwrócić uwagę na pryncypia i odpowiedzieć na pytanie czy 
samorząd jest, czy też już go nie ma. Radny w ciągu 2,5 lat przewodniczenia Komisji 
Zdrowia i Opieki Społecznej odczuwa narastającą frustrację. Kilkakrotnie mówił już o mało 
licznej Komisji, która praktycznie składa się z 4 osób. Komisja ta mówi o bardzo ważnych dla 
powiatu sprawach i ogromnych problemach finansowych związanych ze służbą zdrowia. 
Radny uważa, iż Komisja jest marginalizowana i niedoinformowana, czego przykładem jest 
dzisiejsza dyskusja w sprawie wprowadzanych projektów uchwał. Ponadto Komisja jest 
niezauważana, pomijana i lekceważona, a odpowiedź na pismo Prezydenta (wystosowane 
przez Sekretarza Miasta) narusza strukturalnie kompetencje Komisji, gdyż zapada ponad 
głowami członków Komisji i bez ich poinformowania. Radny jest zdegustowany i uważa, iż 
w taki sposób nie da się pracować. Ta sytuacja oburza go, a odpowiedź udzielona Komisji 
świadczy o nieograniczonej arogancji.  
         Radna Dorota Tomala ad vocem przypomniała, iż pismo skierowane do Komisji 
wpłynęło do Starostwa w dniu 09 kwietnia br. tj. 1,5 miesiąca temu i zwróciła się do 
Kierownika Jerzego Kucharskiego pytając czy nie kontaktował się z Komisją od tego czasu.  
         Radny Grzegorz Duszel sprostował tę informację wyjaśniając, iż pismo Sekretarza 
Miasta z dnia 17 kwietnia br. do Starostwa wpłynęło w dniu 19 kwietnia br. Niniejsze pismo 
zostało przekazane Komisji podczas sesji w dniu 23 kwietnia br.  
         Starosta Powiatu zaznaczył, iż nauczony rzetelnością i koniecznością odpowiadania na 
pisma uważał, że jeśli termin załatwienia sprawy mija, a była ona skierowana do 
Przewodniczącego Rady Powiatu i Przewodniczącego Komisji i nie wywołała reakcji, a 
dotyczyła istotnego tematu, który już się przeciąga chciał skonsultować tę sprawę i 
przypomnieć o upływającym terminie wykonując kilka telefonów do Przewodniczącego 
Komisji, który nie odbierał. Istotne dla Pana Starosty było załatwienie niniejszej sprawy, aby 
powiat nie był narażony na kolejne ataki ze strony miasta o braku współpracy, barku chęci 
pracowania w zespole i blokowaniu tego zadania. To spowodowało podjęcie decyzji o takim a 
nie innym rozwiązaniu niniejszej sytuacji. Pan Starosta przeprosił za wejście w kompetencje 
Komisji, ale jednocześnie zaznaczył, iż miał dobre intencje, bo Komisja nie podjęła 
niniejszego tematu i nie wytypowała swoich przedstawicieli. Przyznał, iż dokonał tego bez 



 9 

konsultacji, chociaż próbował się skonsultować telefonicznie, co okazało się niemożliwe. Pan 
Starosta wyraził przekonanie, że nie stało się nic złego, bo zespół odbył już swoje pierwsze 
spotkanie i nic nie stoi na przeszkodzie zmiany jego składu, jeśli Komisja Zdrowia wytypuje 
inne osoby. Jeśli zaś panuje opinia, iż niniejszy zespół jest zbędny to trzeba Prezydentowi i 
Radzie Miasta powiedzieć, iż Radni Powiatu nie chcą tego zespołu, gdyż uważają, że tę 
sprawę należy załatwić w inny sposób.  
         Radny Stefan Wałach, który został wytypowany do pracy w zespole ds. hospicjum 
poinformował, iż niniejsza informacja w trakcie posiedzenia Komisji Zdrowia wywołała jego 
zaskoczenie, ponieważ nie wiedział o swoim powołaniu do zespołu. W miniony piątek Radny 
otrzymał SMS z Rady Miasta informujący o tym, iż w poniedziałek odbędzie się zebranie 
niniejszego zespołu. Radny udał się na to zebranie czując się w obowiązku.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu zwracając uwagę, iż dalsze dyskusje w niniejszym 
temacie można zrealizować w punkcie obrad "wolne wnioski…" przystąpił do 
przegłosowania przedyskutowanej propozycji rozszerzenia obrad o ppkt 9 p) – Podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia woli zakontraktowania świadczeń medycznych z zakresu 
medycyny paliatywnej na 2014r. 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
powyższej zmiany. 
W wyniku głosowania porządek obrad sesji rozszerzono o ppkt 9p).   
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie przesłany Radnym porządek 
obrad sesji, z uwzględnieniem uprzednio przegłosowanych zmian.  
W głosowaniu 19 Radnych jednogłośnie opowiedziało się za przyjęciem porządku obrad z 
przyjętymi zmianami.  
 
Ad. 3  
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie 2 protokoły z poprzednich obrad 
sesji przypominając, iż były one wyłożone do wglądu w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym 
Starostwa i nie zgłoszono do ich treści uwag: 
 
Protokół Nr XXXVII z sesji z dnia 23 kwietnia 2013r.   
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
protokołu.  
Protokół z XXXVII sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie. 
 
Protokół Nr XXXVIII z sesji nadzwyczajnej z dnia 13 maja 2013r.  
W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
protokołu.  
Protokół z XXXVIII nadzwyczajnej 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  
24 kwietnia 2013r. do 28 maja 2013r. 
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 uzupełnieniu Pan Przewodniczący poinformował o otrzymaniu pisma Dyrektora SP ZOZ 
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie zakładu.  
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Następnie w związku z otrzymanymi pismami w sprawie odwołania dotyczącego trybu 
przeprowadzenia konkursu na Dyrektora SP ZOZ Pan Przewodniczący poprosił o informację, 
jakie decyzje podjął w niniejszej sprawie Zarząd Powiatu.  
           Starosta Powiatu poinformował, iż informacje o przedmiotowej sprawie przedstawi w 
sprawozdaniu z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.  
 
         Następnie Pan Przewodniczący poinformował, iż w dniu 25 kwietnia br. do Rady 
Powiatu wpłynęła skarga Dyrektora Zespołu Niepublicznych Szkół w Kędzierzynie – Koźlu 
Barbary Wawrzynowicz na postanowienie Zarządu Powiatu. Pan Przewodniczący odczytał 
treść niniejszej skargi, która dotyczy wypłaty należnej dotacji za 2012r. w kwocie 7 696,88 zł. 
(Kopia skargi – w załączeniu).  
         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skierowanie niniejszej skargi pod obrady 
Komisji Rewizyjnej.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za 
skierowaniem skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.  
W wyniku głosowania w/w skargę skierowano do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.  
 
Ad. 5  
         Starosta Powiatu Artur Widłak przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w okresie od 24 kwietnia 2013r. do 20 maja 2013r. 
wraz z uzupełnieniem za okres do 27 maja br. oraz kalendarzem spotkań Starosty. Niniejsze 
sprawozdania stanowią załączniki do protokołu.  
      
         Radny Marek Piątek poinformował, iż na ostatnim posiedzeniu Komisja Infrastruktury 
dowiedziała się od członków Zarządu o zmianach związanych z kwestią budowy lądowisk. 
Otrzymano informację, iż nie będzie to pełne lądowisko z kompleksowym oświetleniem tylko 
obiekt w postaci samej płyty. Radny zapytał czy jest to prawda. Przypomniał, że Rada w 
grudniu przyjęła uchwałę i wyasygnowała 1 000 000 zł. na lądowisko i czy w związku z tym 
nastąpią zmiany.  
         Członek Zarządu Powiatu Dorota Tomala poinformowała, iż na ostatnim posiedzeniu 
Komisji Infrastruktury Radny Marek Piątek pytał o lądowisko i wówczas powiedziano 
jednoznacznie, że nie ma żadnych zmian w zakresie koncepcji. W Ministerstwie Zdrowia 
trwają ustalenia dotyczące usystematyzowania i pogrupowania szpitali, w których istnieje 
konieczność wybudowania lądowiska pod potrzeby centrów urazowych. Obecnie trwają 
negocjacje dotyczące szpitali, które posiadają szpitalne oddziały ratunkowe, dla których 
wystarczy płyta lądowiska. Nie było mowy o odejściu od przyjętej koncepcji, mówiono 
jedynie o tym, że trwają szeroko zakrojone działania dotyczące pozyskania środków unijnych 
oraz usystematyzowania i podziału tych szpitali na takie, które muszą obligatoryjnie posiadać 
całodobowe lądowiska, a które nie. Radna zaproponowała lekturę protokołu z posiedzenia 
Zarządu Powiatu, gdzie szczegółowo opisano temat lądowiska.  
         Radny Marek Piątek zwrócił uwagę, iż podobnie jak inni członkowie Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa usłyszał informację o zmianach w temacie lądowiska.  
         Radna Marta Szydłowska zaproponowała, aby Radny szczegółowo zapoznał się z 
treścią protokołu z posiedzenia Komisji w celu rozwiania wszelkich wątpliwości. Radna 
uczestniczyła w posiedzeniu i takiej informacji jak przedstawił Radny Marek Piątek nie 
słyszała.  
         Kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej poinformował, iż w dniu jutrzejszym 
Dyrektor SP ZOZ ma umówione spotkanie z Wiceministrem Zdrowia w sprawie lądowisk i 
wymagań dla ratownictwa medycznego lotniczego. Pan Kierownik dysponuje pismem 
Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego 
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Ratownictwa Medycznego o prowadzeniu prac nad usystematyzowaniem tego tematu w 
zakresie wymagań dla lądowisk. Inne wymagania są stawiane szpitalom posiadającym centra 
urazowo – ortopedyczne, gdzie konieczne są lądowiska całodobowe, a inne dla szpitali 
posiadających tylko SOR-y – tak jak w SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle. Wszelkie wątpliwości 
odnośnie tego tematu zostaną wyjaśnione na jutrzejszym spotkaniu.  
         Radny Grzegorz Duszel przypomniał, iż temat lądowiska poruszano na ostatnim 
posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej w obecności Dyrektora SP ZOZ i wówczas 
nie było mowy o zastępczych, prowizorycznych i innych rozwiązaniach. W ostatnich 
miesiącach pojawia się jednak nadzieja na to, iż ustawodawca dostosuje akty prawne do 
panujących realiów. Gdyby nawet budowę lądowiska rozpoczęto niezwłocznie to 
przekraczałoby to możliwości czasowe, aby zakończyć ją w roku bieżącym.  Kozielski szpital 
nie jest i nie będzie w przyszłości centrum urazowym, a korzyść z posiadania lądowiska 
będzie związana z transportowaniem pacjentów z SOR do centrów urazowych w innych 
szpitalach. Biorąc pod uwagę dane statystyczne w ciągu roku mogą się zdarzyć 1-2 takie loty. 
Wymóg ustawowy jest w opinii Radnego oderwany od rzeczywistości, a zobowiązuje do 
poniesienia ogromnych nakładów finansowych w związku z obwarowaniami technicznymi 
wynikającymi z przepisów dotyczących lotnictwa. Na chwilę obecną należy zaczekać, aż 
projekt nowej ustawy trafi do konsultacji, a następnie organy legislacyjne doprowadzą do 
wejścia w życie zmienionej ustawy. Jeśli do końca roku zostanie to spełnione to SP ZOZ w 
Kędzierzynie – Koźlu będzie mógł zawrzeć kontrakt na SOR na przyszły rok, a jeżeli 
przepisy się nie zmienią to istnieje obawa, że nie da się tej inwestycji zakończyć w bieżącym 
roku.  
 
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka przedstawiła stan zobowiązań SP ZOZ Kędzierzyn 
– Koźle na dzień 30.04.2013r. (informacja w postaci tabeli – w załączeniu).   
Poinformowała, że SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle na koniec kwietnia br. posiadał 
zobowiązania ogółem w wysokości 14 683 369,46 zł., i były one niższe od zobowiązań 
ogółem na dzień 31.03.2013r. o kwotę 65 055,65 zł. Na koniec kwietnia zakład posiadał 
zobowiązania wymagalne w wysokości 7 712 401,37 zł. Były one wyższe od zobowiązań na 
dzień 31.03.2013r. o kwotę 244 096,08 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu 
długoterminowego na koniec kwietnia 2013r. wynosiły 6 804 126,46 zł. Były one niższe o 
spłatę raty, czyli 154 636,18 zł. Zakład posiadał na koniec kwietnia zobowiązania 
długoterminowe z tytułu leasingu w wysokości 82 930,08 zł.  Były one niższe od zobowiązań 
z marca 2013r., o spłatę raty leasingu w wysokości 1 614,32 zł. Stan środków pieniężnych na 
rachunku bankowym na koniec kwietnia na koncie SP ZOZ wynosił 3 907 905,10 zł. i był 
wyższy od stanu na koniec marca o kwotę 143 631,10 zł.  
 
Pani Skarbnik przekazała również Radnym tabelaryczną informację z zakresu wydatków, 
zobowiązań i należności jednostek organizacyjnych powiatu wg stanu na dzień 30.04.2013r. 
(Informacja w formie tabeli – w załączeniu). 
  

Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym 
kontroli zewnętrznych w Starostwie nie było. 
 
Ad. 6 
         Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Duszel składając 
informację o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym powiedział, iż Komisja spotkała się w 
dniu 25.05.2013r. W trakcie posiedzenia Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z 
rocznej działalności SP ZOZ za 2012r., oraz projekty uchwał: zmieniającej uchwałę w 
sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na zadania z zakresu 
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rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013r., w 
sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego przekazania w 
nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu (grunt pod lądowisko) 
i zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu. 
Przedyskutowano z Dyrektorem SP ZOZ i Główną Księgową zakładu sytuację finansową SP 
ZOZ. (Wnioski z posiedzenia – w załączeniu). 
Przewodniczący Komisji oświadczył, iż po raz ostatni składa sprawozdanie z pracy Komisji, 
gdyż w dniu dzisiejszym na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu składa rezygnację z 
funkcji Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Poprosił Radę o 
zaakceptowanie tej decyzji. (Pisemna rezygnacja – w załączeniu).  
         Radna Małgorzata Tudaj zapytała czy Radny pozostanie członkiem Komisji Zdrowia.  
         Radny Grzegorz Duszel odpowiedział, iż pozostanie w składzie Komisji. 
 
         Przewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Stefan Wałach poinformował, iż 
Komisja spotkała się w dniu wczorajszym tj. 27.05.2013r. Komisja w pierwszej części 
dyskutowała nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2012r. w części dotyczącej 
oświaty. Niniejsze sprawozdanie po dyskusji jednogłośnie przyjęto. Następnie Komisja 
zapoznała się i przedyskutowała sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2013r., przy 
czym podane informacje dotyczyły okresu do 30 kwietnia br. Niniejsze informacje również 
jednogłośnie przyjęto. W kolejnej części posiedzenia wysłuchano informacji dotyczącej 
procesu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat. Zapoznano się 
z planem naboru na rok 2013/2014 i tę informację także przyjęto jednogłośnie.  
Następną część obrad w związku z koniecznością udania się Przewodniczącego Komisji na 
spotkanie zespołu ds. hospicjum poprowadziła Wiceprzewodnicząca Komisji Dorota Tomala. 
Komisja zapoznała się z realizacją Powiatowego Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego i przyjęła ją jednogłośnie. Następnie Komisja zapoznała się z 
projektem uchwały w sprawie rezygnacji Pana Leona Piecucha z pracy w Powiatowej Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego. W związku z prośbą Przewodniczącego Rady Powiatu po 
dyskusji Komisja miała wyłonić kandydata do w/w Rady, ale ostatecznie nie wyłoniono 
nikogo pozostawiając decyzję Radzie Powiatu. Komisja następnie zapoznała się z pismem 
LKJ Lewada zawierającym prośbę o wsparcie dodatkową kwotą 2 000 zł. organizacji 
spektaklu "kwartet dla trzech aktorów". Członkowie Komisji otrzymali informację, iż środki 
te wyasygnował Zarząd Powiatu z własnej puli. Na zakończenie Komisji przekazano 
informację, iż w dniu 03 czerwca br. około godz. 1200 do Kędzierzyna – Koźla przybędzie 
wyprawa rowerowa "Rowerem po Opolszczyźnie". (Wnioski z posiedzenia – w załączeniu).  
         Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Radna Dorota Tomala poinformowała, iż w II 
części obrad Komisja rozmawiała także o organizacji imprezy powiatowej nazwanej dzień 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Wstępnie impreza miała odbyć się 07 września br. 
ale z uwagi na chęć zaangażowania gmin, które w tym czasie mają zaplanowane inne imprezy 
tj. Dożynki zmieniono termin na 22 czerwca br. W dniu 22 maja odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami wszystkich 6 gmin, na którym rozmawiano o współorganizacji imprezy. 
Proponowano ją połączyć z inną imprezą tj. Pływadłami. Ostatecznie uzgodniono, iż impreza 
powiatowa z współudziałem gmin odbędzie się 22 czerwca na Szkwale, natomiast Pływadła 
23 czerwca i w ten sposób mieszkańcy będą mogli podczas jednego weekendu uczestniczyć w 
kilku imprezach. Podczas podziału środków na promocję powiatu Komisja zabezpieczyła 
część pieniędzy na sfinansowanie tej imprezy. Powołano 6-osobowy komitet organizacyjny: 
przedstawiciele Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Radni Dorota Tomala i Stefan Wałach, 
Kierownik Wydziału Oświaty Renata Scheit, Dyrektor CKPiU Ireneusz Wiśniewski 
zarządzający Szkwałem, Dyrektor ZSŻŚ Agnieszka Kossakowska i Krzysztof Ligenza 
kierujący orkiestrą szkolną. Propozycję przeprowadzenia imprezy przedstawiono Wójtom 



 13 

gmin na spotkaniu 22 maja i została ona zaakceptowana. Impreza będzie miała charakter 
pikniku rodzinnego. Udział w niej wezmą różne stowarzyszenia działające na terenie powiatu.   
 
         Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Małgorzata Tudaj 
poinformowała, iż Komisja spotkała się 23.05.2013r. Pierwszym tematem spotkania było 
przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012r. W trakcie omawiania 
sprawozdania zadawano szereg pytań pod adresem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, 
Skarbnika Powiatu i Starosty. Komisja wyraziła zadowolenie istnieniem pewnych 
oszczędności w PZD jednak Radni chcieliby uzyskać informację, na co niniejsze 
oszczędności zostały przeznaczone w związku z ogromnymi potrzebami w drogownictwie. 
Kolejno Komisja zapoznała się z przedstawioną przez przedstawicieli firmy Albeko 
Aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 
lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 i Prognozą oddziaływania na środowisko 
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu z perspektywą na lata 2016-2019. 
Jest to bardzo obszerny i ciekawy materiał, w sprawie którego w dniu dzisiejszym będzie 
podejmowana uchwała. Członkowie Komisji omawiali materiały przygotowane na sesję m.in. 
projekt uchwały w sprawie bezprzetargowego przekazania nieruchomości pod budowę 
lądowiska, który zaopiniowano pozytywnie, projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu 
trwania najmu lokalu w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu prowadzenia pracowni 
protetycznej, do którego wydano także pozytywną opinię. Zapoznano się z intencyjną 
uchwałą gminy Pawłowiczki w sprawie przekazania środków w wysokości 20 % wkładu na 
przebudowę drogi 1418 O Karchów – DK 38 na rok 2014. Następnie omawiano sprawę 
Państwa Gigoń w związku z wnioskiem Radnego Rajmunda Frischko o zorganizowanie wizji 
lokalnej w sprawie zbyt wysokiej opłaty ustalonej z tytułu czynszu dzierżawnego. W wizji 
powinni wziąć udział wyznaczeni pracownicy Wydziału Geodezji Starostwa i Radni. Komisja 
poprosiła o przygotowanie opinii prawnej odnośnie niniejszej sytuacji. W trakcie posiedzenia 
rozmawiano również o sprawie budowy chodnika przy ul. Mickiewicza w Bierawie, na którą 
dotąd nie ogłoszono przetargu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
przedłużenia najmu nieruchomości tj. sali gimnastycznej w ZS Nr 1 dla MMKS-u. Wyrażono 
ubolewanie, iż młodzież chcąca uprawiać sporty musi ponosić opłaty za wynajem, ale Radni 
mają nadzieję, że opłaty te będą bardzo niskie. Druga część posiedzenia odbyła się w CKPiU, 
gdzie członkowie Komisji chwili zobaczyć przedmiot najmu określony w uchwale 
znajdującej się w porządku obrad dzisiejszej sesji. Uchwała dotyczy najmu i dzierżawy 2 sal 
wykładowych o łącznej powierzchni 140 m2 i placu nieutwardzonego o powierzchni 2 000m. 
Komisja wstępnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, przy czym Pani 
Przewodnicząca po zapoznaniu się z internetową stroną Centrum Edukacji Zawodowej 
CARGO ma wątpliwości odnośnie tej sprawy, gdyż firma ta organizuje niemal takie same 
szkolenia jak CKPiU. Pani Przewodnicząca zastanawia się czy ta firma nie będzie dla CKPiU 
konkurencją. Ponadto Dyrektor CKPiU nie był w stanie odpowiedzieć jak długim okresem 
najmu jest zainteresowana firma. Zdaniem Pani Przewodniczącej obecnie Radni znają zbyt 
mało szczegółów odnośnie tego najmu i dzierżawy. W projekcie uchwały istnieje zapis o 
prowadzeniu zajęć i szkoleń praktycznych. Radna zastanawia się czy będą one prowadzone na 
urządzeniach CKPiU. Komisja podczas wizyty stwierdziła, iż CKPiU jest bardzo dobrze 
wyposażone i wykonuje wspaniałe rzeczy, dlatego ta kwestia budzi niepokój Radnej.  
Ponadto na posiedzeniu Komisja rozmawiała o konieczności remontu skrzyżowania drogi 
powiatowej Grabówka w sąsiedztwie firmy Rinnen, deklarującej partycypację w kosztach 
tego remontu. Komisja wsparła apel sejmiku w sprawie rozbudowy o 2 bloki energetyczne 
Elektrowni Opole. Komisja zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej zobowiązującym 
Zarząd Powiatu "z uwagi na znaczny koszt remontów dróg powiatowych na terenie miasta 
będących następstwem komunikacji miejskiej MZK, gdzie przebiegają trasy przejazdu 
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autobusów MZK, do opracowania i przedstawienia dokładnych pisemnych materiałów 
(wykaz ulic wraz z mapami) celem przeanalizowania tego na wspólnym spotkaniu przez 
Komisję Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu i Komisję Urbanistyki Rady Miasta." 
Pani Przewodnicząca przypomniała, iż Prezydent Miasta zamieścił na ulicach szyldy 
informujące, która ulica jest powiatowa, a która miejska. Wszyscy wiedzą jakimi trasami 
przebiega komunikacja miejska i mają świadomość, iż te drogi są bardziej niszczone. 
Przykładem tego jest niedawno remontowana ul. Karola Miarki. Komisja postanowiła 
zaczekać na materiał przygotowany przez Zarząd, a następnie zorganizować wspólne 
posiedzenie z Komisją Urbanistyki Rady Miasta. Członkowie Komisji zapoznali się także z 
propozycją Komisji Rewizyjnej w sprawie rozważenia wprowadzenia w PZD w sezonie 
wiosenno – letnim systemu pracy na dwie zmiany w celu zintensyfikowania prac związanych 
z wykaszaniem rowów, wycinką itd. Zapoznano się także z pismem Radnego Jerzego Pałysa 
w sprawie drogi powiatowej Cisowa – Lenartowice – Blachownia. Ustalono, iż na 
wyjazdowym posiedzeniu Komisja Infrastruktury dokona wizji lokalnej m.in. niniejszej drogi, 
gdyż do budżetu zostały wprowadzone zadania remontowe i jeśli wystarczy środków to 
Komisja będzie przychylać się do zrobienia jak najwięcej dróg. W następnej części 
posiedzenia omawiano projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu do Subregionalnego 
Obszaru Funkcjonalnego. Komisja zawnioskowała, aby przedstawiciel Urzędu Miasta 
zajmujący się niniejszym tematem omówił tę sprawę podczas dzisiejszej sesji.  
 
         Przewodnicząca Komisji Budżetu Jadwiga Mroczko przedstawiła sprawozdanie z pracy 
Komisji informując, że Komisja spotkała się w dniu 22.05.2013r. Tematem posiedzenia była 
realizacja budżetu powiatu za 2012r. Każdy miał możliwość zapoznania się z bardzo 
obszernym materiałem przygotowanym przez Panią Skarbnik. W posiedzeniu Komisji 
uczestniczyli Skarbnik Powiatu i Starosta Powiatu. Skarbnik Powiatu przedstawiła Komisji 
informację o pierwotnie planowanej wielkości budżetu, ostatecznych kwotach i wielkości 
zrealizowanego budżetu. Poinformowała, w których działach zostały zrealizowane 
ponadplanowe dochody i w których dochody nie zostały zrealizowane. Informacja zawiera 
zapisy o stanie zadłużenia, przy czym Pani Przewodnicząca poprosiła o uzupełnienie, jaka jest 
procentowa wielkość zadłużenia w stosunku do przepisów dopuszczających wysokość 
zadłużenia do 60 % dochodów. Ta informacja powinna być przedstawiona podczas sesji 
absolutoryjnej. Komisja jednogłośnie 8 głosami "za" przyjęła przedstawione sprawozdanie. W 
drugiej części posiedzenia Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany budżetu przygotowane 
na dzisiejszą sesję. W trakcie posiedzenia Komisja podjęła skierowany do Zarządu Powiatu 
wniosek o udzielenie pisemnej informacji na następne posiedzenie na temat wysokości kwoty 
i celów, na jakie została ona wyasygnowana w związku z nieistniejącym rocznym Programem 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, a także ile środków na ten cel wyasygnowano 
w ubiegłym roku. Ponadto Komisja poprosiła o przedstawienie na następne posiedzenie 
pisemnej informacji o oszczędnościach dotyczących koszów używania służbowych telefonów 
komórkowych. Poza tym Komisja ponownie poprosiła o pisemną odpowiedź na temat 
przebiegu sprawy sprzedaży ośrodka zdrowia przy Pl. Gwardii Ludowej w Kędzierzynie – 
Koźlu w oparciu o posiadane dokumenty. (Wnioski Komisji – w załączeniu). Odpowiedź w 
tej sprawie przedstawiała Sekretarz Powiatu na poprzedniej sesji i Komisja otrzymała również 
odpowiedź pisemną, lecz nie jest ona satysfakcjonująca, gdyż Komisja oczekuje na 
odpowiedź popartą dokumentami z Urzędu Miasta.  
 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko poinformował, iż w okresie 
międzysesyjnym Komisja spotkała się dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 
26 kwietnia br. Tematem posiedzenia była kontrola w Powiatowym Zarządzie Dróg za rok 
2012. Komisja ogólnie pozytywnie oceniła wykonanie zadań finansowych w jednostce 
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niemniej jednak zwrócono uwagę, iż koszt utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta 
Kędzierzyn – Koźle jest dużo większy od dróg poza miastem. Komisja skierowała do Zarządu 
Powiatu wniosek o przygotowanie materiałów celem zorganizowania wspólnego posiedzenia 
Komisji z Komisją Rady Miasta i wypracowania wspólnego rozwiązania dotyczącego sprawy 
niszczenia dróg przez autobusy MZK. Wniosek ten przekazano do wiadomości Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa. Ponadto Komisja poddała pod rozwagę możliwość 
wprowadzenia dwuzmianowego systemu pracy pracowników PZD w okresie wiosenno – 
letnim. W obecnym czasie PZD nie jest w stanie technicznie podołać ogromowi zadań 
koszenia traw i remontów bieżących w okresie letnim.  
Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 21.05.2013r. Przedmiotem posiedzenia była analiza 
wykonania budżetu powiatu za 2012r. Komisja podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium 
Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z wykonania budżetu powiatu za rok 2012. 
(Wnioski z posiedzeń – w załączeniu).  
 
Ad. 7  
         Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renata Scheit 
złożyła sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego za okres 2011-2012r. Sprawozdanie stanowi załącznik do 
uchwały Rady Powiatu.  
Pani Kierownik zaznaczyła, iż niniejsze sprawozdanie jest składane po raz pierwszy, 
ponieważ program funkcjonuje od 31 stycznia 2011r. Do przyjęcia przedmiotowego 
sprawozdania niezbędna jest uchwała Rady Powiatu. Na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Starosta Powiatu realizuje swój obowiązek 
ustawowy i przedkłada Radzie w/w sprawozdanie obejmujące okres 2011-2012r. Dokument 
ten przedstawia najistotniejsze działania podjęte na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego w zakresie ochrony zabytków.  
         Radna Małgorzata Tudaj nawiązując do sprawozdania zapytała, kiedy zostanie 
uruchomiona kwota 20 000 zł. do podziału dla wnioskodawców. 
         Kierownik Renata Scheit odpowiedziała, iż przedmiotowe środki już zostały 
uruchomione. Sprawozdanie przygotowywano na początku roku, kiedy w budżecie została 
zabezpieczona kwota 20 000 zł. Podział i wykorzystanie niniejszych środków zostanie 
przedstawiony w sprawozdaniu za kolejne dwa lata. Na chwilę obecną są podpisane umowy z 
3 wnioskodawcami. Środki zostały podzielone przez Komisję Edukacji i Promocji Powiatu w 
równych kwotach pomiędzy tych 3 wnioskodawców.   
         Radna Dorota Tomala odniosła się do informacji w sprawozdaniu o druku map powiatu 
i zapytała, kiedy nastąpi druk.  
         Pani Kierownik poinformowała, iż mapy zostały dostarczone do Wydziału Oświaty w 
ubiegłym tygodniu. Firma wykonała je w taki sposób, iż po jednej stronie płachty znajduje się 
mapa powiatu, a po drugiej mapa miasta Kędzierzyn – Koźle. Kierownik wydziału zapewniła, 
iż niniejsze mapy zostaną przekazane także Radnym Powiatu.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu w związku z brakiem dalszych pytań odczytał, a 
następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
realizacji w latach 2011 – 2012 Powiatowego Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2011-2014. 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIX/271/2013 Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji w latach 2011 – 2012 Powiatowego Programu Opieki Nad 
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Zabytkami Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2011-2014 została jednogłośnie 
podjęta. Niniejsza uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 8  
         Starosta Powiatu Artur Widłak zwrócił się do Rady z prośbą o przegłosowanie 1 zmiany 
w składzie Zarządu Powiatu mającej na celu usprawnienie funkcjonowania Starostwa. 
Przypomniał, iż od czasu odwołania Pani Gabrieli Tomik, czyli od kilku miesięcy jest 
jedynym etatowym członkiem Zarządu i musi być do dyspozycji codziennie. Ta sytuacja 
utrudnia funkcjonowanie Zarządu, bo nie ma drugiej osoby upoważnionej do szeregu działań. 
Bez podpisu Starosty lub Wicestarosty ze Starostwa nie może wyjść żaden przelew bankowy i 
żaden dokument. Część obowiązków spada na nieetatowego członka Zarządu, który musi 
przybywać na każde wezwanie. Części obowiązków nie może wypełniać nieetatowy członek 
Zarządu. W związku z powyższym zaproponował, aby w dniu dzisiejszym powołano 
Wicestarostę Powiatu.  
Następnie zaproponował na stanowisko Wicestarosty Powiatu kandydaturę Radnej Doroty 
Tomali. Radna zyskała już poparcie Radnych, którzy wybrali ją na członka Zarządu Powiatu.  
         Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Radcy Prawnego z pytaniem czy przed 
kandydowaniem Radna musi zrezygnować z funkcji członka Zarządu Powiatu, czy też Rada 
może głosować najpierw nad jej powołaniem na stanowisko Wicestarosty Powiatu i jeśli 
zostanie wybrana, to wówczas zrezygnuje z funkcji członka Zarządu.  
         Radca Prawny Maria Bartula poinformowała, iż Radna może kandydować na 
stanowisko Wicestarosty Powiatu będąc członkiem Zarządu Powiatu.  
 
         Radna Dorota Tomala wyraziła zgodę na kandydowanie na funkcję Wicestarosty 
Powiatu.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się o wybór 3 – osobowej Komisji Skrutacyjnej.  
 
         Radna Małgorzata Tudaj zaproponowała kandydaturę Radnej Jadwigi Mroczko. 
         Radna Jadwiga Mroczko wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.  
 
         Radna Marta Szydłowska zgłosiła kandydaturę Radnej Barbary Wołowskiej. 
         Radna Barbara Wołowska wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 
 
         Radny Marek Piątek zgłosił 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, spośród których 19 Radnych zagłosowało za w/w 
składem komisji skrutacyjnej, natomiast 1 Radny wstrzymał się od głosu.  
W wyniku głosowania Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła następujący skład Komisji 
Skrutacyjnej: Barbara Wołowska, Jadwiga Mroczko i Fryderyk Trautberg. Funkcję 
przewodniczącej komisji powierzono Radnej Barbarze Wołowskiej.  
 
Komisja skrutacyjna w trakcie krótkiej przerwy w obradach przygotowała 20 kart do 
głosowania, a następnie Przewodnicząca Komisji przypomniała instrukcję tajnego głosowania 
i zaprezentowała pustą urnę na karty z głosami. Po zapieczętowaniu urny wywoływano 
kolejno Radnych do oddania głosu. Radna Dorota Tomala nie brała udziału w głosowaniu.  
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Komisja Skrutacyjna po zakończeniu głosowania udała się zliczyć głosy. Po powrocie na salę 
obrad poinformowała, iż w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych. Na Radną Dorotę Tomalę 
oddano 2 głosy "za", 16 głosów "przeciw" i 2 głosy wstrzymujące. W wyniku tajnego 
głosowania Pani Dorota Tomala nie została powołana na funkcję Wicestarosty Powiatu, 
ponieważ wniosek nie uzyskał zwykłej większości głosów.  
Protokół komisji skrutacyjnej i komplet kart do głosowania – w załączeniu do protokołu.  
 
         Pan Starosta dziękując Radnej Dorocie Tomali za przyjęcie propozycji kandydowania 
poinformował, iż w związku z wynikami głosowania nie będzie już zgłaszał kolejnych 
propozycji w dniu dzisiejszym. 
 
Ad. 9 a) 
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka uzasadniła konieczność podjęcia uchwały w sprawie 
zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok. 
Uzasadnienie załączono do uchwały.  
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Piątek odczytał i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego na 2013 rok.  
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.   
Uchwała Nr XXXIX/272/2013 Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok została jednogłośnie podjęta. W/w 
uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
b)  
         Skarbnik Powiatu uzasadniła kolejno projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Poinformowała, iż uchwała ta jest 
konsekwencją wprowadzonych zmian w budżecie powiatu. Zmiana WPF dotyczy kolumny 
zawierającej dane za 2013r. oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich w poz. 1-3.  
 
Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Marek Piątek odczytał i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
W głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XXXIX/273/2013 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono 
do protokołu.  
 
c)  
         Przedstawiciele firmy ALBEKO s.c. Jarosław Górniak oraz Beata Podgórska za pomocą 
prezentacji multimedialnej przedstawili zebranym Radnym aktualizację Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na 
lata 2016-2019 oraz Prognozę oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na 
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lata 2016-2019. Szczegółowo omówili informacje poświęcone zanieczyszczeniom powietrza i 
odpadom.  
Opracowanie– w załączeniu (stanowi załącznik do uchwały).  
 
         Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Małgorzata Tudaj 
poinformowała, iż przedmiotowe opracowania były analizowane przez Komisję Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa na ostatnim posiedzeniu i uzyskały pozytywną opinię Komisji. 
Przypomniała, iż Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego jest zobowiązany do 
opracowania programu ochrony powietrza, a Komisja zaznaczyła, że będzie zgłaszać uwagi 
do niniejszego programu.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, Prognoza 
oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019". 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
niniejszej uchwały.  
Uchwała Nr XXXIX/274/2013 Rady Powiatu w sprawie przyjęcia "Aktualizacja Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2012-2015 z 
perspektywą na lata 2016-2019, Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2012-2015 
z perspektywą na lata 2016-2019" została podjęta jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała 
została załączona do protokołu.  
 
d)  
         Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renata Scheit 
omówiła projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 
Zespole Szkół Nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu. Poinformowała, iż szkoła ta została utworzona 
w 2006r. i nigdy nie wykonała naboru. W ubiegłym roku próbowano włączyć ją w nabór, ale 
nie było chętnych osób. W roku bieżącym Dyrektor szkoły złożył wniosek o likwidację tej 
szkoły uważając, iż nie ma perspektywy, aby szkoła w przyszłości wykonała nabór. Niniejsza 
uchwała jest uchwałą porządkującą sieć szkół.  
 
Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag. 
 
         Wiceprzewodniczący Rady Marek Piątek odczytał, a następnie poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu. 
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
w/w uchwały.  
Uchwała Nr XXXIX/275/2013 Rady Powiatu w sprawie likwidacji Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu została 
jednogłośnie podjęta. Przedmiotowa uchwała – w załączeniu.  
 
e)  
         Konieczność podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli 
Rady Powiatu na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uzasadniła 
Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marzena Nikel.  
Wyjaśniła, iż zgodnie z art. 41f ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się m.in. z 
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przedstawicieli organu stanowiącego powiat. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu z 
dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizacji i 
trybu działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego trzech przedstawicieli Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego wskazuje Rada Powiatu w drodze uchwały. W związku z 
rezygnacją Radnego Leona Piecucha z pracy w Radzie Działalności Pożytku Publicznego 
należy uzupełnić skład tej Rady.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatur do pracy w 
Radzie Działalności Pożytku Publicznego w miejsce Radnego Leona Piecucha.  
         Radna Beata Łobodzińska zaproponowała kandydaturę Przewodniczącego Rady 
Powiatu Piotra Jahn.  
         Przewodniczący Piotr Jahn wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Innych kandydatów nie zgłoszono.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego 
Piotra Jahn na przedstawiciela Rady Powiatu do pracy w Powiatowej Radzie Działalności 
Pożytku Publicznego.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, spośród których 16 Radnych opowiedziało się za 
przyjęciem w/w kandydatury, natomiast 2 Radnych wstrzymało się od głosu.  
W wyniku głosowania Radny Piotr Jahn został wybrany przedstawicielem Rady Powiatu do 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  
W efekcie głosowania Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał uchwałę Nr 
XXXIX/276/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu na 
członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Niniejszą uchwałę załączono 
do protokołu.  
 
f)  
         Zastępca Dyrektora PCPR Marzena Nikel omówiła projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę 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 na pisemny wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w związku z brakiem 
zainteresowania osób realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej dotyczących zwrotu 
kosztów poniesionych przez pracodawcę na tworzenie i wyposażenie stanowiska pracy dla 
osoby niepełnosprawnej proponuje się przesunięcie środków w kwocie 20 000 zł. na zadania 
związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesieniem wkładu do 
spółdzielni socjalnej, na które jest większe zainteresowanie.   
 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Marek Piątek odczytał i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę 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 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania Uchwałę Nr XXXIX/277/2013 Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w 
sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 



 20 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok podjęto jednogłośnie. 
W/w uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
g)  
         Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Waldemar 
Nowak uzasadnił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
Niniejszy projekt dotyczy części nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Uchwała obejmuje kwestię dzierżawy placu 
nieutwardzonego o pow. 2 000 m2 wraz z pomieszczeniami zaplecza socjalnego oraz salą 
instruktażową w budynku przy ul. Mostowej 7 oraz najmu dwóch sal wykładowych wraz z 
zapleczem sanitarnym przez Centrum Edukacji Zawodowej CARGO na prowadzenie szkoleń 
i zajęć praktycznych dla operatorów maszyn budowlanych. Nieruchomość znajduje się na 
terenie działki przyległej do szkoły. Niniejsze umowy miałyby być zawarte na okres 10 lat. 
Wniosek w tej sprawie złożył do Zarządu Powiatu Dyrektor CKPiU w lutym br.  
         Radna Małgorzata Tudaj przypomniała, iż podczas sprawozdania z pracy Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa zgłaszała swoje wątpliwości związane z niniejszym 
projektem uchwały. Zwróciła uwagę, iż firma, która zamierza wynająć i dzierżawić 
nieruchomości zajmuje się szkoleniem i zajęciami praktycznymi. Pan Dyrektor CKPiU na 
niektóre pytania nie potrafił odpowiedzieć i informował, że będzie jeszcze rozmawiał z 
niniejszą firmą. Na chwilę obecną Radni mają zbyt małą wiedzę na temat tego, jakie 
szkolenia będzie prowadziła firma i jaką aparaturę będzie do tego celu wykorzystywać.  
         Radna Dorota Tomala poinformowała, iż Komisja celowo udała się do CKPiU i tam 
Pani Przewodnicząca łącznie z wszystkimi członkami Komisji przegłosowała projekt uchwały 
w przedstawionej formie. Przed wydaniem opinii temat został bardzo szczegółowo 
przedyskutowany i Komisja obejrzała pomieszczenia będące przedmiotem uchwały i sprzęt, 
na którym będą odbywały się praktyki. Analizowano co będzie się działo na placu będącym 
przedmiotem dzierżawy. Uzyskano informację, iż na placu będą ustawione ciężkie maszyny. 
Nie było sytuacji, w której Dyrektor nie potrafił odpowiedzieć.  
         Radna Małgorzata Tudaj zwróciła uwagę, iż w CKPiU są dwie sale, a Pan Dyrektor nie 
wiedział czy najem będzie dotyczył dużej, czy małej sali.  
         Radna Dorota Tomala przypomniała, iż Dyrektor mówił o tym, że w zależności od 
potrzeb i ilości kursantów będzie wykorzystywana duża lub mała  sala. Radna zasugerowała, 
iż przed rozpoczęciem dzisiejszych obrad Przewodnicząca Komisji Infrastruktury mogła 
telefonicznie poprosić Dyrektora CKPiU o obecność na sesji i wyjaśnienie po raz kolejny 
wszelkich wątpliwości. Zaznaczyła, iż niniejszy projekt uchwały Komisja analizuje już od 
lutego i na ostatnim posiedzeniu wszyscy jednogłośnie zaopiniowali go pozytywnie.  
         Radna Małgorzata Tudaj zaznaczyła, iż Pan Dyrektor podczas rozmowy z Komisją nie 
był przekonany czy podpisze umowę na 5 lat, czy na inny okres. Dyrektor jeszcze nie wie, 
jaki zakres kursów będzie prowadzony. Nie wszystkie szczegóły zostały jednoznacznie 
określone.  
         Radna Dorota Tomala stwierdziła, iż jeśli Radni mieli wątpliwości to Komisja mogła 
nie opiniować projektu uchwały. Projekt zaopiniowano jednogłośnie na posiedzeniu Komisji i 
jeśli jeszcze były wątpliwości to można było poprosić Dyrektora CKPiU żeby je dziś 
ostatecznie rozwiał.  
         Radna Marta Szydłowska poinformowała, iż dyskusja w sprawie niniejszego projektu 
uchwały na posiedzeniu Komisji była bardzo długa. Przeprowadzono wizję lokalną i Pan 
Dyrektor rzeczywiście powiedział, iż może zawrzeć umowy na krótszy okres lub je podzielić. 
Jednak firma prowadząca szkolenia na ciężkim sprzęcie budowlanym, których nie realizuje 
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CKPiU musi wykazać, że co najmniej na 10 lat ma wynajęte, ponieważ ten sprzęt jest bardzo 
kosztowny. Komisja jednogłośnie zgodziła się na 10-letni okres najmu i dzierżawy w celach 
pożytecznych, przy czym zaapelowano o takie skonstruowanie umowy, że CKPiU będzie 
miało prawo jej wypowiedzenia w razie wystąpienia potrzeby, lub braku zapotrzebowania na 
tego typu kursy. Komisja pytała o korzyści finansowe z tytułu najmu i dzierżawy i otrzymano 
informację, iż użytkowanie sal będzie rozliczane na godziny. Dla powiatu jest to opłacalne, 
bo w tej okolicy nie ma tego typu kursów i nie ma takich maszyn, a zapotrzebowanie na 
ciężki sprzęt budowlany jest. Dobrze zawarta umowa umożliwia rozwiązanie w sytuacji braku 
naboru.  
         Radny Marek Piątek zapytał czy firma, która chce wynająć i dzierżawić nieruchomości 
w CKPiU nie będzie konkurencją dla powiatowej jednostki w prowadzeniu kursów. Według 
informacji Radnej Małgorzaty Tudaj niektóre kursy prowadzone przez firmę pokrywają się z 
tymi, jakie oferuje CKPiU.  
         Radna Marta Szydłowska podkreśliła, iż to właściciel nieruchomości ustala, jakie kursy 
i jaki zakres może być prowadzony. CKPiU nigdy nie będzie prowadził kursów na ciężkim 
sprzęcie budowlanym, gdyż taki sprzęt wymaga olbrzymich nakładów finansowych. Często 
firma dobrze wyposażona w sprzęt przeznacza bardziej wykorzystane maszyny do 
prowadzenia kursów. Radna wyraziła przekonanie, że Komisja będzie miała szansę 
zapoznania się z umową najmu i dzierżawy, w której powinno być określone, jakiego rodzaju 
kursy będą prowadzone i na jakim sprzęcie odbywać się będzie kształcenie. Na posiedzeniu 
Komisji Pan Dyrektor szczegółowo omawiał wszystkie kwestie związane z najmem i 
dzierżawą.  
         Radna Dorota Tomala stwierdziła, iż błędem było to, że wizyta Komisji w CKPiU nie 
była protokołowana, gdyż wówczas nie byłoby niejasności, ani żadnych wątpliwości 
dotyczących zadawanych pytań i jednogłośnej akceptacji Komisji, bo o tym świadczyłby 
protokół.  
         Radna Małgorzata Tudaj wyjaśniła, iż po obradach Komisji sprawdziła informacje o 
firmie na stronie internetowej i dopiero wówczas zrodziły się jej wątpliwości.  
         Radna Marta Szydłowska zwróciła uwagę, iż firma CARGO prowadzi ogromny zakres 
działalności, ale nie oznacza to, że będzie prowadzić taką działalność w CKPiU. Według 
przedstawionych Komisji informacji został wyszczególniony rodzaj działalności tj. praca na 
ciężkim sprzęcie budowlanym, gdyż od roku obecnego powstanie klasa budowlana i 
rozpocznie się szkolenie w tym kierunku. CKPiU zleci pewien zakres pracy danej firmie 
wykorzystując elementy potrzebne w szkoleniu fachowców z dziedziny budowlanej. W taki 
sposób było to przedstawiane również w tej części obrad, która była protokołowana.  
         Radny Józef Gisman czy Zarząd Powiatu jest zainteresowany takim rozwiązaniem.  
         Starosta Powiatu odpowiedział, iż Zarząd jest tym zainteresowany. Zaznaczył, iż 
Komisja poświęciła swój czas i udała się do CKPiU w celu wizytacji obiektów i zapoznania 
się z informacją Dyrektora jednostki. W dniu dzisiejszym nie ma jednoznacznego stanowiska. 
Zarząd przychyla się do najmu i dzierżawy dbając o przychody CKPiU. Jednostka zakłada 
wysokie przychody, a ich realizacja ma być spowodowana poprzez wynajem i prowadzenie 
kursów. Z informacji Dyrektora Ireneusza Wiśniewskiego wynika jednoznacznie, że kursy 
prowadzone przez firmy wynajmujące sale nie będą w żaden sposób konkurencyjne dla 
kursów znajdujących się w ofercie CKPiU. Jednostka powiatowa nie dysponuje ciężkim 
sprzętem budowlanym i takich kursów z tego względu nigdy nie będzie prowadzić. Firmy 
szkolące mające bardzo szeroki zakres szkoleń nie mogą prowadzić zajęć konkurencyjnych w 
placówce powiatowej. Gdyby okazało się, że firma nie dotrzymuje zobowiązań zawartych w 
umowie to tę umowę można będzie rozwiązać. Główną korzyścią zawarcia umowy będą 
dodatkowe dochody i umożliwienie zainteresowanym zdobycia dodatkowych kwalifikacji. 
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Pan Starosta podkreślił, iż nie widzi żadnych zagrożeń w związku z wynajmem 
nieruchomości firmie.  
         Radny Józef Gisman stwierdził, iż jeśli Dyrektor CKPiU, do którego Radny ma pełne 
zaufanie prosi o zgodę na zawarcie umowy to należy przyjąć, że nie będzie to działalność 
konkurencyjna dla CKPiU. Pan Dyrektor jest osobą młodą i kreatywną, chcącą rozwijać 
kierowaną przez siebie jednostkę. Działalność budowlana do CKPiU jest wprowadzana 
dopiero od tego roku, gdyż Zespół Szkół Nr 1 nie ma możliwości takiego rozwoju.  
         Radna Marta Szydłowska jako argument przekonujący podała fakt, iż rozpoczyna się 
kształcenie klasy specjalistycznej budowlanej, dla której będzie możliwość prowadzenia 
praktyk na maszynach budowlanych. Takie rozwiązanie może być korzystne dla powiatowej 
szkoły kształcącej w zawodach budowlanych i CKPiU, a także dla budżetu.  
         Pan Starosta zgodził się z wypowiedzią Radnego Józefa Gismana prosząc o zaufanie dla 
Dyrektora Ireneusza Wiśniewskiego, który swoją placówkę prowadzi od niedawna, ale robi to 
dobrze. Starosta ocenia pracę i zaangażowanie Pana Dyrektora bardzo pozytywnie i uważa, że 
popełniono by błąd sprzeciwiając się temu działaniu.  
         Radna Małgorzata Tudaj zapewniła, iż Rada nie sprzeciwia się temu działaniu. Komisja 
wizytując CKPiU była pod wrażeniem sprzętu zakupionego do celu prowadzenia praktyk 
budowlanych oraz pozostałego sprzętu. Pan Dyrektor z pasją opowiadał o prowadzonych 
zajęciach. Radna zaznaczyła jednak, iż ma prawo mieć wątpliwości i zadawać pytania.  
         Radna Beata Łobodzińska potwierdziła ogromne zaangażowanie Dyrektora CKPiU w 
rozwój tej placówki. Radna jako członek Komisji Infrastruktury uczestniczyła w wizycie w 
CKPiU i również jest pod ogromnym wrażeniem jej funkcjonowania. Przyznała jednak, że 
każdy ma prawo do wątpliwości.  
         Radna Jadwiga Mroczko zapytała czy Zarząd Powiatu posiada informację ile Dyrektor 
CKPiU uzyska dochodów z tytułu najmu i dzierżawy od firmy.  
         Radna Dorota Tomala poinformowała, iż Komisja Infrastruktury na posiedzeniu w 
CKPiU otrzymała informację, iż będzie to dochód rzędu niemal 3 000 zł. miesięcznie, jeśli 
kursy będą odbywały się każdego miesiąca. Pytanie o korzyści dla CKPiU padło ze strony 
Komisji.  
         Radny Jakub Gładysz poinformował, iż koszt wynajmu za 1 godzinę wyniesie 25 zł.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Powiatu kończąc dyskusję odczytał i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIX/278/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego został podjęta jednogłośnie. Powyższa uchwała stanowi 
załącznik do protokołu.  
 
h)  
         Kierownik Waldemar Nowak uzasadnił kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Niniejszy projekt dotyczy przedłużenia na okres 3 
laty umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 17,80 m2

 położonego na II piętrze w 
budynku PUP przy ul. Anny 11 w Kędzierzynie – Koźlu zawartej z Panią Violetą Danutą 
Józefiak w celu prowadzenia usług związanych z wykonywaniem prac protetycznych. 
Dotychczasowa umowa najmu wygasła w dniu 30.04.2013r.   
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Do uzasadnionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag, ani pytań. 
  
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała i poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XXXIX/279/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 
czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego została podjęta jednogłośnie. Niniejsza uchwała – w załączeniu.  
 
i) 
         Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości omówił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Przedmiotem 
uchwały jest przedłużenie czasu trwania umowy najmu na okres 3 lat małej sali 
gimnastycznej o powierzchni 200 m2 w Zespole Szkół Nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. 
Skarbowej 2 na rzecz Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego reprezentowanego 
przez Pana Zbigniewa Kubalę z przeznaczeniem na cele treningowe. Dotychczasowa umowa 
wygasła z dniem 31.12.2012r. 
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag, ani pytań. 
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała, a następnie poddała pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania 
umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwałę Nr XXXIX/280/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 
zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego podjęto jednogłośnie. W/w uchwała – w załączeniu.  
 
j) 
         Kolejno Kierownik Waldemar Nowak uzasadnił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego przekazania w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Przedmiotem 
niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego przekazania w 
nieodpłatne użytkowanie SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu nieruchomości będącej własnością 
powiatu przeznaczonej na lądowisko dla helikopterów. Niniejsza nieruchomość położona na 
działce nr 2477/7 o powierzchni 0,4982 ha w obrębie Koźle została nabyta od Gminy 
Kędzierzyn – Koźle w dniu 28 marca 2013r. Dotychczasowa umowa użyczenia zawarta przez 
SP ZOZ uniemożliwia przeniesienie nieruchomości do jego aktywów. Przedmiotowa uchwała 
umożliwi zawarcie umowy użytkowania i przeniesienie nieruchomości do aktywów SP ZOZ.  
         Radna Jadwiga Mroczko zwróciła uwagę, iż w uchwale brakuje zapisu, na jaki cel 
przeznaczona jest niniejsza nieruchomość. W poprzednio podjętych uchwałach takie zapisy 
zostały zawarte. Radna zapytała o powód braku tego zapisu. Zaznaczyła, iż ten zapis znajduje 
się w uzasadnieniu do projektu uchwały, lecz nie w treści samego projektu. 
         Radna Małgorzata Tudaj poparła uwagę Radnej Jadwigi Mroczko i zwróciła się z 
prośbą o uzupełnienie treści uchwały o zapis "z przeznaczeniem na lądowisko dla 
helikopterów".  
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         Radca Prawny Maria Bartula stwierdziła, iż nie ma takiego wymogu, chociaż może on 
być uwzględniony, jeśli taka będzie wola Rady. SP ZOZ gospodaruje samodzielnie mieniem 
przekazanym w nieodpłatne użytkowanie. Następstwem tej uchwały będzie przekazanie w 
nieodpłatne użytkowanie nieruchomości SP ZOZ-owi. Zarząd Powiatu może określić, iż tę 
nieruchomość SP ZOZ powinien użytkować jako lądowisko.  
         Starosta Powiatu zwrócił się z prośbą o przyjęcie stanowiska radców prawnych oraz 
podjęcie uchwały w przedstawionej postaci, gdyż nie ma w niej żadnego błędu.  
         Radna Małgorzata Tudaj zaproponowała, aby ten zapis wprowadzić do uchwały.  
         Radca Maria Bartula podkreśliła, iż Rada Powiatu nie przekazuje tej nieruchomości, 
gdyż to nastąpi w przyszłości. Rada podejmując uchwałę wyraża zgodę na odstąpienie od 
przetargowego trybu.  
         Radny Jerzy Pałys również opowiedział się za uzupełnieniem treści uchwały o cel 
przeznaczenia zaznaczając, iż nieruchomość będzie przekazana powiatowej lecznicy.  
 
W związku dyskusją Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie propozycję 
rozszerzenia treści § 1 projektu uchwały o zapis "z przeznaczeniem na urządzenie lądowiska 
dla helikopterów obsługujących Szpital Zespolony w Kędzierzynie – Koźlu."  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za 
uzupełnieniem treści projektu uchwały w § 1 o zapis "z przeznaczeniem na urządzenie 
lądowiska dla helikopterów obsługujących Szpital Zespolony w Kędzierzynie – Koźlu." 
 
         Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała i poddała pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego zawierający uzupełnioną treść § 1 o przegłosowany 
zapis.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIX/281/2013 w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego przekazania w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego została 
jednogłośnie podjęta. Przedmiotową uchwalę załączono do protokołu.  
 
k) 
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia składu osobowego oraz zakresu działania stałych Komisji Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Poinformowała, iż niniejsza uchwała jest związana z akcesem 
Radnego Marka Piaseckiego i Radnej Małgorzaty Tudaj do pracy w Komisji Zdrowia i 
Opieki Społecznej, rezygnacją Radnej Doroty Tomali z pracy w Komisji Infrastruktury i 
Bezpieczeństwa oraz rezygnacją Radnych Małgorzaty Tudaj i Piotra Jahn z pracy w Komisji 
Budżetu. (Pisma Radnych – w załączeniu).  
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono pytań. 
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała i poddała pod głosowanie 
uzasadniony projekt uchwały.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XXXIX/282/2013 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
składu osobowego oraz zakresu działania stałych Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego została jednogłośnie podjęta. Niniejsza uchwała – w załączeniu do protokołu.  
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l) 
         Potrzebę podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego z powiatami i gminami Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego za pomocą prezentacji multimedialnej uzasadnił 
zaproszony na obrady zgodnie z wnioskiem Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa 
przedstawiciel Urzędu Miasta Kędzierzyn – Koźle Dariusz Kantor koordynujący niniejszy 
projekt. Wydruk prezentacji – w załączeniu.  
Zaznaczył, iż dzięki wyznaczeniu obszaru subregionalnego pojawiła się szansa dobrego 
przygotowania do nowego okresu programowania na lata 2014-2020. Miasto wraz z 
partnerami z obszaru z tej szansy skorzystało i opracowało projekt, którego celem jest 
wzmocnienie zdolności obszaru do kreowania wzrostu gospodarczego. Poinformował, iż 
udało się już pozyskać środki na 8 dokumentacji technicznych wraz ze studium 
wykonalności, które według ekspertów dla subregionu będą najważniejsze. Uzyskano też 
zgodę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, aby Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski, jako 
jednostka samorządu terytorialnego został objęty dokładnymi analizami i badaniami, gdyż 
dzięki temu będzie mógł uczestniczyć również w innych działaniach przedmiotowego 
projektu. Na zakończenie wystąpienia Pan Kantor poinformował, iż złożono pierwszy 
partnerski projekt na szczeblu centralnym i zdobył on 7 miejsce na 78 złożonych projektów. 
Tylko 32 projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości 90 % wydatków 
kwalifikowalnych. Wkład własny Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego wynosi jedynie  
2 400 zł.  
         Radna Dorota Tomala podziękowała za szczegółowe wyjaśnienie niniejszego tematu, 
który pojawił się na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa w miniony piątek. 
Wyraziła ubolewanie faktem, iż na sali obrad nie ma osób, które oponowały przed przyjęciem 
przedmiotowego wniosku i zaproponowały zaproszenie przedstawiciela Urzędu Miasta na 
dzisiejszą sesję.  
         Radny Fryderyk Trautberg podsumowując wystąpienie Pana Kantora stwierdził, iż w 
jedności tkwi siła. Radny uczestniczył w dzisiejszym spotkaniu Euroregionu Pradziad w 
Nysie, na którym rozważano strategię i gdzie również mówiono, że czym więcej powiatów i 
gmin będzie uczestniczyło w tym projekcie tym większe szanse. W przystąpieniu do 
Subregionu Radny również widzi szanse dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego i cały 
czas lobbuje za tym, aby Starostwa porozumiewały się i realizowały wspólne inwestycje m.in. 
Powiat Prudnicki i Kędzierzyńsko – Kozielski - remont drogi Zwiastowice – Trawniki. 
Podobne szanse daje Subregion.  
 
         Wiceprzewodnicząca Danuta Wróbel odczytała i poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z 
powiatami i gminami Kędzierzyńsko – Kozielskiego Subregionalnego Obszaru 
Funkcjonalnego.  
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XXXIX/283/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli współdziałania 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z powiatami i gminami Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego została podjęta jednogłośnie. W/w 
uchwała – w załączeniu.  
 
m)  
         Pani Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu przypomniała, iż projekt uchwały w sprawie 
poparcia uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Starosta Powiatu uzasadnił na początku 
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obrad sesji. W związku z brakiem pytań odczytała niniejszy projekt uchwały, a następnie 
poddała go pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
odczytanej uchwały.  
W wyniku głosowania uchwałę Nr XXXIX/284/2013 Rady Powiatu w sprawie poparcia 
uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego podjęto jednogłośnie. Przedmiotową uchwałę 
załączono do protokołu.  
 
n) 
         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny 
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu uzasadnił Kierownik Wydziału 
Zdrowia i Opieki Społecznej Jerzy Kucharski. Przypomniał, iż na początku obrad wszystkie 
informacje dotyczące niniejszego projektu uchwały zostały przekazane. Uchwała ta ma 
stanowić promesę warunkową dla przekazania projektu "program wczesnego wykrywania 
nowotworów w Województwie Opolskim realizowanego przez SP ZOZ w Kędzierzynie – 
Koźlu". W ramach przedmiotowego projektu SP ZOZ będzie miał możliwość zakupu 
nowoczesnej aparatury medycznej. Wartość projektu wynosi 6 646 836,39 zł., a wkład własny 
SP ZOZ to 1 329 376,39 zł. Kredyt, który będzie zaciągał SP ZOZ zostanie rozbity na lata: 
2014r. – 1 000 000 zł., 2015r. – 400 000 zł., 2016r. – 20 000 zł. Zabezpieczeniem kredytu 
będzie weksel in blanco SP ZOZ wraz z deklaracją wekslową.  
         Radna Jadwiga Mroczko zwróciła uwagę, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały 
zabrakło zapisu wyjaśniającego, że uchwała jest podejmowana po to, aby uzyskać promesę z 
banku, ponieważ jest ona wymagana przy niniejszym projekcie.  
 
         Wiceprzewodnicząca Danuta Wróbel odczytała, a następnie poddała pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny 
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu. 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/285/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Kędzierzynie – Koźlu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
o) 
        Kierownik Jerzy Kucharski uzasadnił konieczność podjęcia uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki 
Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu. Poinformował, iż Dyrektor SP ZOZ wystosował dnia 
23.05.2013r. pismo do Starosty Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego wnioskując w trybie 
art. 42 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej o zmianę Statutu SP ZOZ wynikającą z 
usprawnień organizacyjnych funkcjonowania zakładu. Powodem pilnego wprowadzenia 
zmian w statucie jest konieczność wprowadzenia w schemacie organizacyjnym stanowiska 
Zastępcy dyrektora ds. finansowych koordynującego i nadzorującego gospodarkę finansową 
oraz odpowiedzialnego za przygotowanie w obecnie kryzysowej sytuacji SP ZOZ-u operatu o 
środki finansowe z pomocy publicznej z Agencji Rozwoju Przemysłu i harmonogramu 
programu naprawczego SP ZOZ. Drugim powodem jest potrzeba wykreślenia ze statutu 
zespołu dyspozytorów medycznych w związku z przejęciem z dniem 01.01.2013r. zadań 
systemu ratownictwa medycznego przez Wojewodę Opolskiego.  
 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani pytań.  
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         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu odczytała i poddała pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu 
Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu. 
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, spośród których 15 Radnych opowiedziało się za 
podjęciem uchwały, natomiast 3 Radnych wstrzymało się od głosu.  
W wyniku głosowania Uchwałę Nr XXXIX/286/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie 
– Koźlu podjęto zwykłą większością głosów. Przedmiotową uchwałę załączono do protokołu.  
 
p)  
         Kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej uzasadnił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia woli zakontraktowana świadczeń medycznych z zakresu medycyny paliatywnej na 
2014r. Wyjaśnił, iż zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym 
mówiącym, że: "Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia" Rada Powiatu w związku z 
inicjatywą gminy Kędzierzyn – Koźle wyraża wolę zakontraktowania świadczeń medycznych 
z zakresu medycyny paliatywnej na 2014r. na 12-łóżkowe hospicjum stacjonarne wraz z 
poradnią opieki paliatywnej z wizytami domowymi, które prowadzone byłoby przez Gminę 
Kędzierzyn – Koźle. Dodał, iż na wczorajszym spotkaniu ze strony Gminy Kędzierzyn - 
Koźle padła propozycja, że gmina na jutrzejszej sesji podejmie podobną uchwałę odnośnie 
zakontraktowania przez NFZ tego typu świadczeń. Powyższe wynika z dużego narastającego 
zapotrzebowania społecznego mieszkańców powiatu, spowodowanego corocznym wzrostem 
zachorowań na choroby nowotworowe. Z analizy listy świadczeniodawców w 2013r. 
realizujących wymienione świadczenia w Województwie Opolskim wynika, że są one 
rozłożone nierównomiernie, bowiem skupiają się głównie w Opolu (4 podmioty) oraz w 
Nysie, Namysłowie, Byczynie, Ozimku, Zawadzkiem i Brzegu – w sumie 10 podmiotów.  
 
Do w/w projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu odczytała i poddała pod głosowanie uzasadniony 
projekt uchwały.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 17 Radnych opowiedziało się za 
podjęciem uchwały, natomiast 2 Radnych wstrzymało się od głosu.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIX/287/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 
woli zakontraktowana świadczeń medycznych z zakresu medycyny paliatywnej na 2014r. 
została podjęta zwykłą większością głosów. Powyższa uchwała – w załączeniu.  
 
Ad. 10  
Na ręce Przewodniczącego wpłynęły 3 interpelacje: 
 
Pierwszą interpelację złożył Radny Marek Piątek, który w związku z brakiem 
satysfakcjonujących odpowiedzi na pytania zadawane na posiedzeniu Komisji Infrastruktury 
oraz kwietniowej sesji poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Starosta Powiatu 
wystąpił z pismami do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o 
przekazanie środków z oszczędności tych ministerstw na budowę lądowiska. Ponadto Radny 
powtórzył zadane na kwietniowej sesji pytania o to czy wypowiedzi Starosty i Dyrektora SP 
ZOZ w mediach odnośnie złego stanu jednostki nie nakręciły spirali domagania się spłat 
wierzytelności. Poza tym Radny poprosił o wyjaśnienia czy prawdą jest zlecenie przez 
Dyrektora SP ZOZ firmie zewnętrznej przeprowadzenia poszukiwania podsłuchów w 
jednostce oraz jaki był cel zakupu dyktafonu w SP ZOZ.  
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Kopię interpelacji załączono do protokołu.  
Na złożoną interpelację Radny otrzyma pisemną odpowiedź. 
 
Autorką drugiej interpelacji była Radna Beata Łobodzińska, która zwróciła się z prośbą o 
pilne wykonanie remontu ul. Bolesława Krzywoustego ze środków pozostałych z remontu 
Alei Lisa i ul. Karola Miarki.  
Kopia interpelacji – w załączeniu.  
Na złożoną interpelację Radna uzyska pisemną odpowiedź.  
 
Trzecią interpelację złożył Radny Henryk Chromik, który poprosił o informację na temat 
terminu ogłoszenia przetargu na budowę chodnika przy ul. Mickiewicza w Bierawie i zakresu 
niniejszego zadania tj. czy wykonany zostanie tylko chodnik, czy też chodnik ze ścieżką 
rowerową. Ponadto Radny zawnioskował o podanie terminu remontu drogi powiatowej w 
Grabówce wzdłuż działki Rinnen. Kolejne pytanie Radnego dotyczyło terminu zapłaty za 
remont zabytkowej kapliczki w Dziergowicach.  
Kopia interpelacji stanowi załącznik do protokołu.  
Radny otrzyma odpowiedź pisemną na złożoną interpelację.  
 
Ad. 11  
         Starosta Powiatu poinformował, iż od najbliższego wtorku uczestnicy delegacji do 
partnerskiego powiatu Hohenlohe będą mogli zgłosić się po odbiór delegacji oraz diety.  
Następnie Pan Starosta przekazał informację, iż pojawiła się szansa remontu Alei Lisa. 
Prawdopodobnie powiat uzyska na ten cel dofinansowanie, które na dzień dzisiejszy sięga 
44%. Prowadzone są działania zmierzające do uzyskania większego procentu dofinansowania.  
 
         Radna Dorota Tomala zaapelowała do uczestników sesji o wyłączanie telefonów 
komórkowych w czasie obrad, gdyż częste dzwonki rozpraszają uwagę Radnych. Ponadto 
Radna poprosiła o wysoką kulturę i uważne słuchanie zapraszanych na sesje gości. 
         Apel Radnej poparł Przewodniczący Rady Powiatu, który dodatkowo poprosił o 
punktualne pojawianie się na wznawianych po przerwach obradach.  
         Radna Jadwiga Mroczko poprosiła, aby Starosta Powiatu nie opuszczał sali obrad w 
czasie dyskusji.  
         Pan Starosta wyjaśnił, iż powodem jego nieobecności na fragmencie obrad była 
konieczność podpisania przelewów.  
 
Ad. 12 
         Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż następna sesja jest planowana na dzień 
25 czerwca br., po czym zakończył obrady XXXIX sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego.  
 
 
 
Protokołowała: 
Anna Kramarz 
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