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

z dnia 25 czerwca 2013r. 
 
Ad. 1 
         Obrady XL sesji Rady Powiatu otworzył Przewodniczący Rady Piotr Jahn 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.  
Szczególnie serdecznie powitał przedstawicieli Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu w osobach: Zastępcy Dyrektora ds. świadczeń 
medycznych Piotra Wandrasza, Zastępcy Dyrektora ds. finansowych Aliny Janik, Głównej 
Księgowej SP ZOZ Marii Kniaź. 
 
Ad. 2  
         Na sali posiedzeń znajdowało się 18 spośród 21 Radnych, więc Pan Przewodniczący 
stwierdził, iż obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarło 2 Radnych). 
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
         Starosta Powiatu zgłosił autopoprawkę do przesłanego Radnym porządku obrad. 
Niniejsza autopoprawka dotyczyła wprowadzenia do pkt 10 porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/285/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego z dnia 28 maja 2013r. Niniejsza uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na 
zaciągnięcie kredytu przez SP ZOZ. Pan Starosta przypomniał, iż na posiedzeniach komisji 
problemowych Rady sygnalizował potrzebę uchylenia przedmiotowej uchwały.  
Do w/w propozycji rozszerzenia porządku obrad nie zgłoszono uwag. 
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie propozycję rozszerzenia 
porządku obrad o ppkt 10h) – Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXXIX/285/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 28 maja 2013r. 
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, spośród których 17 Radnych opowiedziało się za 
przyjęciem zmiany porządku obrad, natomiast 1 Radny wstrzymał się od głosu.  
W wyniku głosowania porządek obrad sesji rozszerzono o w/w ppkt 10h). 
 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko w konsekwencji rozpatrzenia 
przez Komisję przekazanej przez Radę Powiatu skargi zgłosił wniosek o rozszerzenie 
porządku obrad w punkcie 10 – Podjęcie uchwał o projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi z dnia 29 marca 2013r. na Starostę Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku 
obrad polegającą na wprowadzeniu do pkt 10 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 
z dnia 29 marca 2013r. na Starostę Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
W głosowaniu 18 Radnych jednogłośnie opowiedziało się za wprowadzeniem do porządku 
obrad w/w projektu uchwały. 
W wyniku głosowania do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi z dnia 29 marca 2013r. na Starostę Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego. Skarga ta będzie rozpatrywana w podpunkcie 10i).  
 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił kolejną propozycję rozszerzenia porządku 
obrad sesji o projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary 
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Wawrzynowicz na Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w sprawie 
nieprawidłowego wyliczenia dotacji dla Zespołu Niepublicznych Szkół Kędzierzynie – 
Koźlu, ul. Piastowska 19 prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów 
"Mały Książę".  
Do niniejszej propozycji nie zgłoszono uwag.  
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku 
obrad polegającą na wprowadzeniu do pkt 10 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 
Pani Barbary Wawrzynowicz na Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w sprawie 
nieprawidłowego wyliczenia dotacji dla Zespołu Niepublicznych Szkół Kędzierzynie – 
Koźlu, ul. Piastowska 19 prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów 
"Mały Książę". 
W głosowaniu 18 Radnych jednogłośnie opowiedziało się za wprowadzeniem do porządku 
obrad w/w projektu uchwały. 
W wyniku głosowania do porządku obrad wprowadzono przedmiotowy projekt uchwały. 
Uchwała ta będzie rozpatrywana w podpunkcie 10j).  
 
Wprowadzenie następnego projektu uchwały do pkt 10 porządku obrad zaproponował 
Przewodniczący Rady Powiatu. Niniejsza uchwała jest związana z faktem, iż 20 czerwca br. 
mija termin składania wniosków o wyróżnienie "Statuetką Małe Koziołki". W regulaminie 
przyznawania wyróżnienia znajduje się nieścisłość i konieczne jest doprowadzenie zapisów w 
§ 6 ust. 1 do stanu rzeczywistego. Zapis Regulaminu dotyczący składu kapituły mówi o 
przedstawicielach Komisji Edukacji oraz Komisji Promocji Powiatu. W związku z 
połączeniem tych Komisji w jedną zapis należy zmienić na "dwóch przedstawicieli Komisji 
Edukacji i Promocji Powiatu". 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie 
propozycję wprowadzenia do pkt 10 porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania wyróżnienia honorowego Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego "Statuetką Małe Koziołki".  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za 
wprowadzeniem do porządku obrad w/w projektu uchwały. 
W wyniku głosowania porządek obrad poszerzono o ppkt 10k), czyli o w/w projekt uchwały.  
 
         Przewodniczący Rady w związku z ujętym w porządku obrad punktem 7 poświęconym 
absolutorium poinformował, iż w jego przekonaniu Rada powinna podjąć jeszcze jedną 
uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego. 
W związku z pewnymi rozbieżnościami zwrócił się do radcy prawnego o jednoznaczną 
wykładnię w przedmiotowej sprawie.  
         Radca Prawny Mirosław Semeniuk stwierdził, iż jego zdaniem do zatwierdzenia 
sprawozdania nie jest potrzebna uchwała. Praktyka zwłaszcza rejonu Opolszczyzny zmierza 
w kierunku głosowania niniejszej sprawy dwiema uchwałami, więc Pan Mecenas zapewnił, iż 
nie będzie obstawał przy swoim stanowisku, chociaż wynika ono z komentarzy prawników i 
jest słuszne. Jeśli organ nadzorczy, czyli RIO uważa, iż należy podejmować dwie uchwały to 
nie ma do tego przeszkód, ale z komentarzy prawnych i art. 271 ustawy (o finansach 
publicznych) wynika, iż nie ma takiej potrzeby. 
         Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż wobec tego uważa, iż należy zmienić 
porządek obrad sesji w punkcie 7 poprzez wprowadzenie uchwały zatwierdzającej 
sprawozdanie finansowe. Stosowne projekty zostały przygotowane.  
         Radna Dorota Tomala poprosiła o wyjaśnienie, co takie działanie ma dać i ewentualnie 
ułatwić.  
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         Przewodniczący Piotr Jahn wyjaśnił, iż przygotowując się do dzisiejszych obrad 
powrócił do materiałów ubiegłorocznych. Wówczas w piśmie RIO uchylającym uchwałę 
Rady poza stwierdzeniem braku warunków merytorycznych do nieudzielenia absolutorium 
decyzję RIO uzasadniało faktem, iż nie podjęto odrębnej uchwały w sprawie sprawozdania 
finansowego: "Obligatoryjnym elementem procedury absolutoryjnej określonej w ustawie o 
finansach publicznych jest stosownie do treści art. 270 ust. 4 ustawy rozporządzenie i 
zatwierdzenie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania 
finansowego tej jednostki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 
czerwca roku następnego po roku budżetowym". W związku powyższym Pan Przewodniczący 
w obawie przed uchyleniem przez RIO uchwały, którą Rada w dniu dzisiejszym podejmie 
zaproponował wprowadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.  
         Mecenas Mirosław Semeniuk, który uczestniczył w ubiegłorocznym posiedzeniu RIO, 
gdzie zwracano uwagę, iż w protokole nie było użyte słowo "zatwierdza". Przypomniał, że 
powstał problem, w jakiej formie Rada zatwierdza. Rada swoje decyzje wydaje tylko w 
formie uchwał, więc bezpiecznym rozwiązaniem będzie podjęcie stosownej uchwały.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu ponownie zaproponował i poddał pod głosowanie 
poszerzenie pkt 7 porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r. Niniejszy projekt 
uchwały zostanie uwzględniony w porządku obrad jako ppkt 7e), a uchwała w sprawie 
absolutorium stanie się automatycznie pkt 7f). 
         Radna Dorota Tomala przed głosowaniem zapytała czy nawet jeśli w projekcie uchwały 
przygotowanym w porządku obrad na dzisiejsze obrady zostały zawarte obydwa punkty 
istnieje konieczność podjęcia drugiej uchwały. Ponadto zapytała czy Przewodniczący Rady 
oprócz słownej informacji otrzymał w tym roku jakiekolwiek pismo w niniejszej sprawie.  
         Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, iż projekt uchwały jest taki jak w ubiegłym roku, 
kiedy RIO miało wątpliwości co do prawidłowości tej procedury. Odnośnie pisemnej 
informacji Pan Przewodniczący zaznaczył, iż posiada pismo RIO z ubiegłego roku. 
Stwierdził, iż nie chciałby dopuścić do sytuacji, jaka miała miejsce w ubiegłym roku z 
powodu niepodjęcia przez Radę niniejszej uchwały.  
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania przedyskutowanej zmiany 
porządku obrad w punkcie 7.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 18 Radnych zagłosowało za 
przyjęciem zmiany, natomiast 1 Radna wstrzymała się od głosu.  
W wyniku głosowania pkt 7 porządku obrad poszerzono o ppkt e) podjęcie uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2012r. W efekcie tej zmiany dotychczasowy ppkt e) stał się ppkt f). 
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie przesłany Radnym porządek 
obrad sesji, z uwzględnieniem uprzednio przegłosowanych zmian.  
W głosowaniu 18 Radnych jednogłośnie opowiedziało się za przyjęciem porządku obrad.  
 
Ad. 3 
         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu z 
dnia 28 maja 2013r., który był wyłożony do wglądu w Wydziale Ogólno – Organizacyjnym. 
Do treści protokołu nie wniesiono uwag. 
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
protokołu.  
Protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu przyjęto jednogłośnie. 
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Ad. 4 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn złożył ustną informację o otrzymanych w okresie 
międzysesyjnym pismach, które Radnym przesłał drogą elektroniczną: 
03.06.2013r. – wpłynęło pismo Pani Teresy Koczubik zawierające rezygnację z mandatu 
Radnej Powiatu, 
13.06.2013r. – wpłynęła informacja Dyrektora Zespołu Niepublicznych Szkół o wycofaniu 
skargi z dnia 22.04.2013r. na postanowienie Zarząd Powiatu w sprawie niewypłacenia dotacji 
w wysokości 7 696,88 zł.  
Na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły 3 pisma Radnego Leona Piecucha: dwa 
wnioski o wyróżnienie statuetkami Koziołków cukierni Pana Głuszczuka i Towarzystwa 
Ziemi Kozielskiej, które zostaną przekazane Kapitule oraz podziękowanie za przekazane na 
poprzedniej sesji życzenia. 
Ponadto do Rady Powiatu wpłynęła opinia do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium za rok 2012 oraz 4 wnioski o uhonorowanie statuetkami Małych Koziołków, 
które przekazano do rozpatrzenia Kapitule. 
 
Ad. 5  
         Starosta Powiatu Artur Widłak złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego w okresie od 28 maja 2013r. do 17 czerwca 2013r. wraz z 
uzupełnieniem za okres 18-24 czerwca br. oraz kalendarzem spotkań Starosty.  
Niniejsze sprawozdania stanowią załącznik do protokołu.  
W trakcie składania sprawozdania Starosta przekazał informacje o oszczędnościach 
związanych ze zmianą zasad rozliczania kosztów używania telefonów służbowych. Dzięki 
wprowadzonym działaniom oszczędnościowym, rachunki z tego tytułu ograniczono o 35 % tj. 
około 660 zł., co w ciągu całego okresu, na jaki zawarte są umowy daje 16 000 zł. 
oszczędności. Ponadto w miesiącu lipcu zostaną wprowadzone dalsze ograniczenia kosztów 
używania telefonów komórkowych, gdyż kończą się kolejne abonamenty. Łącznie 
zmniejszenie kosztów wyniesie 47 % czyli ponad 20 000 zł. za pełny okres objęty umową. 
Prowadzone są również działania oszczędnościowe dotyczące zużycia materiałów i środków 
czystości związane ze zmianą organizacji wydawania i zaopatrzenia budynków w środki 
czystości. Z tego tytułu oszczędności za okres 10 miesięcy wynoszą blisko 20 %. Pierwotnie 
te wydatki zamykały się kwotą 21 000 zł., natomiast obecnie jest to około 17 000 zł.   
W trakcie sprawozdania Pan Starosta omówił także organizację i przebieg imprezy "Piknik 
Rodzinny", która odbyła się w dniu 22 czerwca br. na przystani Szkwał. Impreza była bardzo 
udana i cieszyła się zainteresowaniem wśród mieszkańców oraz lokalnych mediów. Aktywnie 
uczestniczyły w niej szkoły podległe powiatowi, gdyż uczniowie prezentowali zdobyte w nich 
umiejętności. W trakcie imprezy występowały lokalne zespoły, a po wielu atrakcjach –
zorganizowanych również na wodzie odbyła się zabawa taneczna. Następnego dnia w tym 
samym miejscu odbyła się kolejna impreza – finał spływu Pływadeł. Dla zwycięzców 
pływadeł powiat ufundował nagrody. Mieszkańcom zapewniono możliwość uczestnictwa w 
kilku imprezach w ciągu jednego weekendu. Pan Starosta poinformował, iż koszt 
zorganizowania imprezy powiatowej "Piknik Rodzinny" zamknął się kwotą ponad 30 000 zł., 
ale w ramach tych środków zapewniono bardzo dużą ilość atrakcji. Starosta serdecznie 
podziękował Radnej Dorocie Tomali za aktywny udział w organizacji imprezy oraz 
Dyrektorom placówek oświatowych – w szczególności CKPiU oraz ZSŻŚ. Kończąc 
informację wyraził ubolewanie niską frekwencją Radnych na niniejszej imprezie.  
Kolejno Starosta Powiatu odniósł się do analizowanej przez Zarząd sprawy naliczania opłat 
za odbiór odpadów komunalnych z SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle. Poinformował, iż w trakcie 
rozmów z Prezesem "Czystego Regionu" ustalono, iż w deklaracji wypełnionej przez SP ZOZ 
popełniono kilka drobnych błędów. Przeanalizowano możliwości i udało się zmniejszyć 
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kwotę opłaty do wysokości raz większej niż dotychczasowa opłata przy założeniu, iż szpital 
będzie selekcjonował odpady. W obecnym stanie prawnym nie jest możliwe dalsze obniżenie, 
chyba że uda się wyłączyć SP ZOZ poza "Czysty Region". W tej sprawie Pan Starosta 
rozmawiał z Prezesem "Czystego Regionu" oraz Prezydentem Miasta i podjęto decyzję o 
konieczności przeprowadzenia analiz prawnych i w miarę możliwości powrotu do sytuacji, w 
której SP ZOZ będzie płacił takie opłaty jak dotąd.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu złożył serdeczne podziękowania wszystkim osobom 
zaangażowanym w organizację "Pikniku Rodzinnego" za ogrom pracy. Wyjaśnił, iż z 
powodów służbowych nie mógł uczestniczyć w imprezie.  
 
         Radna Jadwiga Mroczko odnosząc się do ujętych w sprawozdaniu z pracy Zarządu 
informacji na temat udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu przed NSA w 
postępowaniu kasacyjnym zapytała, w jakiej sprawie toczy się postępowanie.  
Ponadto zwracając się do Radnych przypomniała, iż w ramach budowy kanalizacji 
prowadzonej przez gminę Pawłowiczki w Naczęsławicach gmina odtwarzała cały pas jezdni, 
w której prowadzono prace budowlane. Takie rozwiązanie miało spowodować poprawę 
nawierzchni dróg. Radni wyrazili zgodę na przeznaczenie kwoty 230 000 zł. na naprawę 
miejsc, w których nie prowadzono takich prac. Okazało się jednak, iż środki te są 
niewystarczające na wszystkie potrzeby mieszkańców m.in. na wykonanie naprawy 
nawierzchni wjazdu do Naczęsławic, o który od lat toczy się spór. Gmina w ramach 
niniejszego projektu wykłada bardzo dużą kwotę stanowiącą ponad 50 % kosztów. Na 
ostatnim spotkaniu Wójta i pracownika Urzędu Gminy z Dyrektorem PZD w dniu 07 czerwca 
br. przekazano wszystkie uwagi mieszańców Naczęsławic. Gmina zadeklarowała, iż dołoży 
środków na zakup materiałów, a prace remontowe w miejscach gdzie gmina nie buduje 
kanalizacji będą wykonane przez PZD. Ogłoszono przetarg, po rozstrzygnięciu którego na 
zrealizowanie zadania brakuje 40 000 zł. Zadanie to aktualnie się kończy i Radna obawia się, 
że przesunięcie terminu do końca sierpnia celem zgrania prac wykonywanych przez gminę i 
powiat będzie niewykonalne, gdyż z informacji Pana Starosty wynika, że PZD ogłosi drugi 
przetarg. W opinii Radnej drugi przetarg niczego nie zmieni w kwestii finansowej, natomiast 
zmniejszenie zakresu prac w celu zmieszczenia się w dostępnej kwocie nie da rezultatu 
kompleksowego zakończenia remontu drogi. Gmina zobowiązała się do przekazania 
materiałów na całkowite zakończenie remontu, którego efektem ma być znaczna poprawa 
bezpieczeństwa na tej drodze. Kończąc Radna zwróciła się do Starosty z prośbą o rozważenie 
możliwości wykonania prac ujętych w kosztorysie bez ich okrajania. Zasugerowała też, aby 
rozważyć również kwestię dołożenia brakujących środków.  
         Starosta Powiatu zapewnił, iż chce utrzymać ujęty w dokumentach zakres prac. 
Zaznaczył, iż uważa, że w przetargu wzięło udział zbyt mało, bo tylko dwóch oferentów i stąd 
taka cena. Dyrektor Kryś został zobowiązany do jak najszybszego rozpisania i rozstrzygnięcia 
w ciągu 2 tygodni nowego przetargu i wzmożenia działań w kierunku zachęty większej liczby 
przedsiębiorców zajmujących się pracami drogowymi do składania ofert. Pan Starosta liczy 
na to, że oferent wyłoniony w następnym przetargu przedłoży niższą ofertę.  
Odnośnie udzielenia przez Zarząd pełnomocnictwa do występowania przed NSA Starosta 
wyjaśnił, iż dotyczy to sporu z Wojewodą o uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania 
komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora SP ZOZ. Zarząd na wypadek niekorzystnego 
rozstrzygnięcia sprawy w WSA daje upoważnienie radcom prawnym do występowania przed 
NSA.   
         Radny Leon Piecuch w nawiązaniu do informacji w sprawozdaniu Zarządu o projekcie 
przebudowy ciągu ul. Kozielskiej i Alei Jana Pawła II stwierdził, iż jego zdaniem, jeśli jest 
projekt, który sprawi poprawę estetyki miasta to trzeba zrobić wszystko, żeby tę drogę 
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przebudowano. Radny zna projekt i uważa, iż należy przebudować tę drogę zgodnie z nim, bo 
jest to jedyna szansa na poprawę wyglądu centrum miasta. 
         Starosta Artur Widłak podkreślił, że Starostwo nie ingeruje w projekt i kwestie 
merytoryczne, lecz ze względów formalnych wszystkie działania muszą być zgodne z 
prawem, a specjaliści z Wydziałów Budownictwa oraz Geodezji mają pewne zastrzeżenia do 
tego przedsięwzięcia, gdyż wiąże się ono z koniecznością wykupu lub zmiany właścicieli 
działek.  
         Radna Beata Łobodzińska zwróciła się do Starosty o potwierdzenie, iż w roku bieżącym 
zostanie wyremontowana Aleja Lisa.  
         Pan Starosta potwierdził, iż powiatowi przyznano środki na ten cel i osobiście jest 
niemal w 100 % pewny, że droga ta będzie remontowana w roku bieżącym.  
         Radny Marek Piątek zapytał czy Starostwo otrzymało informację z Urzędu 
Marszałkowskiego w sprawie środków na budowę chodnika przy ul. Mickiewicza w 
Bierawie.  
         Starosta Powiatu odpowiedział, iż taka informacja do Starostwa jeszcze nie wpłynęła.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o informację na temat wizyty delegacji z 
Powiatu w partnerskim Powiecie Hohenlohe w Niemczech.  
         Starosta Artur Widłak omówił przebieg wizyty w Hohenlohe. Wyraził ubolewanie 
faktem, iż nie wszyscy Radni Powiatu brali udział w delegacji. Na 16 przewidzianych miejsc 
dla delegacji z naszego powiatu pojechało tylko 13 osób. Przedstawiciele Powiatu zostali 
bardzo gościnnie i serdecznie podjęci przez Starostę Powiatu Hohenlohe oraz Księcia Fürsta 
zu Hohenlohe z małżonką. Podczas pierwszego dnia pobytu delegacja zwiedziła wszystkie 
zespoły szkół funkcjonujące w partnerskim powiecie w mieście Ohringen. Pierwszy zespół 
szkół była to szkoła handlowa mieszcząca się w bardzo oryginalnym obiekcie budowanym w 
latach 80'. Była ona prezentowana jako symbol nowoczesnego wzornictwa. Drugim obiektem 
była istniejąca od 3 lat szkoła wybudowana w technice budownictwa pasywnego. Koszty 
utrzymania tego obiektu są niemal zerowe. Trzeci zespół szkół – mechanicznych mieścił się 
w budynku wybudowanym w 1965r. Była to szkoła o podobnym zakresie działania jak 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Wszystkie obiekty są bardzo ładnie 
zlokalizowane, znajdują się na dużym terenie zieleni. Najstarsza szkoła w Ohringen jest 
nowsza od najnowszej szkoły w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim. Odnośnie pracowni 
Pan Starosta zaznaczył, iż pracownie w CKPiU nie odbiegają niczym od tych, które znajdują 
się w szkołach powiatu partnerskiego. Pracownie w CKPiU są nawet bardziej nowoczesne, 
natomiast, jeśli chodzi o pozostałe budynki to Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski mocno 
odstaje od tych, które zaprezentowano w Ohringen. Taki stan jest tylko potwierdzeniem 
potrzeby przeznaczania środków na poprawę bazy technicznej szkół w powiecie. Szkoły 
podległe powiatowi stale są kontrolowane przez SANEPID i inne inspekcje, które nakładają 
coraz kosztowniejsze nakazy do wykonania. Delegacja, w skład której wchodził Zastępca 
Dyrektora SP ZOZ Piotr Wandrasz odwiedziła również szpital w Powiecie Hohenlohe. 
Oceniając ten szpital Pan Starosta stwierdził, iż kędzierzyńsko – kozielski szpital również nie 
przynosi powodu do wstydu, gdyż jest bardziej przestronny i nowocześniejszy niż 
wizytowany przez delegację obiekt.  
Podczas drugiego dnia wizyty, która zbiegała się z obchodami 40-lecia istnienia Powiatu 
Hohenlohe, 24 –lecia pełnienia funkcji Starosty przez Pana Helmuta Jahn przechodzącego w 
najbliższym czasie na emeryturę, 100 – lecia istnienia szpitala oraz 4 rocznicy podpisania 
umowy partnerskiej pomiędzy Powiatami miało miejsce podpisanie kolejnych umów 
partnerskich.  Umowy Partnerstwa zawarły miasta Kędzierzyn – Koźle i Ohringen oraz 
Gminy Reńska Wieś i Neuenstein. W obydwóch podniosłych uroczystościach uczestniczyli 
przedstawiciele delegacji z Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Istotą partnerstwa jest 
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wymiana poglądów, wymiana młodzieży, poznawanie przez nią świata i umożliwienie 
kontaktu z innymi państwami Europy. W najbliższym czasie grupa 200 osób przyjeżdża z 
rewizytą do Gminy Reńska Wieś. Młodzież ze szkół Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
także jeździ na wymianę do Hohenlohe i zapoznaje się z tą częścią świata, ludźmi i kulturą.  
Następnego dnia delegacja zwiedzała muzeum Księcia Hohenlohe, a przewodnikiem był sam 
książę, który opowiedział wiele informacji i anegdot na temat poszczególnych eksponatów i 
swoich przodków.  
         Członek Zarządu Powiatu Dorota Tomala, która uczestniczyła w delegacji 
poinformowała, że oprócz wymiany uczniów z ZS Nr 1 umówiono także spotkanie w sprawie 
wymiany uczniów z ZSTiO. W delegacji z gminy Reńska Wieś uczestniczyły grupy 
muzyczne i marżoretki, które rozpoczynają wymianę kulturalną. Odchodzący na emeryturę 
Starosta Powiatu partnerskiego proponował, aby tak jak z Irlandią zorganizować wymianę 
samorządowców np. na okres 1 miesiąca. Starosta Jahn deklarował, że jego następca będzie 
rozpoczętą politykę współpracy kontynuował. Do porozumienia i prowadzenia wymiany 
partnerskiej doszły również Ochotnicze Straże Pożarne z obydwóch powiatów.  
         Radna Marta Szydłowska zgodziła się z zasadnością organizowania wymian 
partnerskich. Poprosiła, aby pod koniec dzisiejszych obrad zaprezentować zdjęcia z wizyty w 
Powiecie Hohenlohe.  
         Radny Leon Piecuch również potwierdził, iż wymiana doświadczeń i wymiana 
kulturalna są najtańszą inwestycją i są potrzebne. Radny z doświadczenia wie, iż tego typu 
wymiany przynoszą korzyści obydwóm stronom. Dzięki współpracy partnerskiej Radny w 
trudnych czasach mógł udzielić wielu osobom potrzebującym pomocy. Współpraca 
partnerska i wymiany z nią związane powinny być kontynuowane.  
  
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka przedstawiła stan zobowiązań SP ZOZ Kędzierzyn 
– Koźle na dzień 31.05.2013r. (informacja w postaci tabeli – w załączeniu).   
Poinformowała, że SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle na koniec maja br. posiadał zobowiązania 
ogółem w wysokości 14 715 714,54 zł., i były one wyższe od zobowiązań ogółem na dzień 
30.04.2013r. o kwotę 32 345,08 zł. Na koniec maja zakład posiadał zobowiązania wymagalne 
w wysokości 7 857 969,30 zł. Były one wyższe od zobowiązań na dzień 30.04.2013r. o kwotę 
145 567,93 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na koniec 
maja 2013r. wynosiły 6 649 484,28 zł. Były one niższe o spłatę raty, czyli 154 642,18 zł. 
Zakład posiadał na koniec maja zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu w wysokości 
81 298,92 zł.  Były one niższe od zobowiązań z kwietnia 2013r., o spłatę raty leasingu w 
wysokości 1 631,16 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec maja na 
koncie SP ZOZ wynosił 3 706 617,75 zł. i był niższy od stanu na koniec kwietnia o kwotę 
201 287,35 zł. SP ZOZ ma zobowiązanie w stosunku do Starostwa z tytułu udzielonej 
pożyczki na zapłatę raty ubezpieczenia w kwocie 203 892 zł. 
Pani Skarbnik przekazała również Radnym tabelaryczną informację z zakresu wydatków, 
zobowiązań i należności jednostek organizacyjnych powiatu wg stanu na dzień 31.05.2013r. 
(Informacja w formie tabeli – w załączeniu). 

  
Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym w 

dniu 05 czerwca rozpoczęła się kontrola NIK z Opola w Wydziale Budownictwa i 
Architektury. Tematem kontroli jest planowanie i realizacja inwestycji na terenach 
zagrożonych powodzią. Innych kontroli zewnętrznych nie było.  
 
Ad. 6 
         Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Duszel złożył 
informację o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.  
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Poinformował, iż Komisja spotkała się w dniu 20.06.2013r. Tematem głównym posiedzenia 
była informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego w rozbiciu na lecznictwo szpitalne i działalność z zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej realizowaną przez SP ZOZ. Informację na w/w temat prezentowali Dyrektor 
SP ZOZ i jego Zastępcy. W drugiej części tematu zapoznano się z informacją o działalności 
podstawowej opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy nocnej i 
świątecznej. Niniejsze informacje przedstawił Komisji Pan Piotr Kalociński – Dyrektor 
Regionu Opolskiego FALCK Medycyna. Kolejna część tematu dotyczyła działalności aptek 
na terenie miasta i powiatu oraz wyjaśnienia narastających kontrowersji dotyczących 
harmonogramu dyżurów aptek uchwalonego przez Radę Powiatu w grudniu ub. r. W 
następnej części posiedzenia Komisja przy 1 głosie wstrzymującym wydała pozytywną opinię 
do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012r. Kolejno zaopiniowano również 
sprawozdanie finansowe z rocznej działalności SP ZOZ za 2012r. W głosowaniu 
uczestniczyło 6 Radnych, z których 3 zagłosowało za przyjęciem sprawozdania, a 3 
wstrzymało się od głosu. Na koniec posiedzenia Komisja zwróciła się do Przewodniczącego 
Rady Powiatu o przygotowanie projektu uchwały w sprawie modyfikacji i powołania 
aktualnej Rady Społecznej przy SP ZOZ z uwagi na to, że zmiana składu Rady Powiatu 
niejako wymusza zmianę składu Rady Społecznej. Taki zapis znajduje się także w 
uchwalonym regulaminie Rady Społecznej. (Wnioski z posiedzenia – w załączeniu). 
 
         Przewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Stefan Wałach poinformował, iż 
Komisja spotkała się w dniu wczorajszym tj. 24.06.2013r. Komisja w pierwszej części 
posiedzenia analizowała stan bezpieczeństwa młodzieży w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski. Wysłuchano sprawozdań 
przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Komisja na podstawie 
przekazanych informacji stwierdziła, że młodzież w powiatowych placówkach oświatowych 
jest bezpieczna. Policja od lat we współpracy z Dyrektorami i nauczycielami prowadzi szereg 
programów profilaktycznych i bardzo często odwiedza szkoły. W trakcie informacji 
Komendanta Straży uzyskano informacje, iż w zakresie przeciwpożarowym placówki są 
zabezpieczone, chociaż niepokojące jest to, że szkoły nie przeprowadzają obowiązkowych 
prób ewakuacji pod nadzorem Straży Pożarnej. Z informacji SANEPID-u Komisja 
dowiedziała się, iż kontroli poddano 17 placówek oświatowych na terenie powiatu w 2012r. 
W dwóch placówkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego i wydano 
stosowne decyzje administracyjne i finansowe. W następnej części posiedzenia Komisja 
zapoznała się z informacją na temat wydatków Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 
rzecz niepublicznych placówek oświatowych. W powiecie funkcjonuje 21 takich placówek i 
prawdopodobnie od nowego roku szkolnego dołączą do nich 3 kolejne.  
Średnio w zajęciach prowadzonych przez te szkoły uczestniczyło 1073 osób. W porównaniu z 
wrześniem 2012r. nastąpił spadek o około 700 uczniów. W budżecie powiatu na szkoły 
niepubliczne przeznaczono 6 128 115 zł., a do 11 czerwca br. wydano 1 360 962 zł. (22%). 
Członkowie Komisji wyrazili przypuszczenie, iż cała kwota na szkoły niepubliczne jednak 
nie zostanie w tym roku wykorzystana. W następnej kolejności Komisja analizowała 
funkcjonowanie sportu szkolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych. Zapoznano się z ilością 
i stanem technicznym obiektów sportowych, harmonogramem i planem zawodów sportowych 
oraz osiągnięciami szkół. Do stycznia br. na podstawie porozumienia pomiędzy gminą i 
powiatem sprawą sportu pozaszkolnego zajmował się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Od 
01 stycznia br. to zadanie jest realizowane przez Wydział Oświaty, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Promocji Starostwa i powołanego koordynatora Zbigniewa Urycha – nauczyciela 
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I LO. Komisja zwróciła się z prośbą o nagłośnienie przez koordynatora w mediach informacji 
o osiągnięciach i szkolnych wydarzeniach sportowych. 
Następnie Przewodniczący Komisji odczytał podjęte przez Komisję wnioski. (Wnioski z 
posiedzenia w załączeniu do protokołu).  
 
         Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Małgorzata Tudaj 
poinformowała, iż Komisja spotkała się 21.06.2013r. Tematem spotkania była informacja na 
temat bezpieczeństwa w mieście i gminach powiatu w świetle zadań realizowanych przez 
Komendę Powiatową Policji z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, 
bezpieczeństwa na drogach, bezpieczeństwa powodziowego i zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego w powiecie przedstawionego przez Kierownika Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wysłuchano również informacji na temat współdziałania 
policji i straży pożarnej w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem w powiecie. W 
posiedzeniu uczestniczyli Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Piotr Smoleń, 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Janusz Chomiak i Kierownik PCZK 
Marek Waszkiewicz. Komisja zapoznała się z bardzo obszernym materiałem związanym z 
projektem uchwały przygotowanym na dzisiejszą sesję dotyczącym Powiatowego Programu 
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 
Publicznego. Członkowie Komisji dowiedzieli się, iż podstawowym problemem policji są 
wakaty. W trakcie omawiania spraw zabezpieczenia przeciwpowodziowego uzyskano 
informację o tym, iż w dniu 18 czerwca br. podpisano umowę na budowę zbiornika Racibórz 
Dolny z wyznaczonym czasem realizacji – 48 miesięcy. W części posiedzenia poświęconej 
sprawom bieżącym Komisja dyskutowała na temat inwestycji i remontów. Powrócono do 
protokołu z wcześniejszego posiedzenia Komisji, gdzie podczas analizy sprawozdania z 
wykonania budżetu zgłaszano wiele pytań. Wówczas omawiano sprawę lądowiska. Radna 
Marta Szydłowska apelowała, aby pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nie były 
wykorzystywane na zadania bieżące tylko na konkretne cele. Starosta Powiatu wówczas 
obiecywał, iż na sesji udzieli odpowiedzi w tej sprawie. Przewodnicząca Komisji zwracała 
uwagę na niepokojące oszczędności w ubiegłorocznym budżecie dotyczące zakupu materiału, 
zamówień robót drogowych i uzyskała obietnicę, iż na dzisiejszej sesji Radni otrzymają 
informację, na co te oszczędności zostały przeznaczone. Poruszano także sprawę kupna 
Patchera i remontów. Rozmawiano na temat ilości pracowników fizycznych w Powiatowym 
Zarządzie Dróg w kontekście zwiększonego zapotrzebowania na prace porządkowe (koszenie 
traw, ścinka poboczy, przycinanie gałęzi) w sezonie letnim. Proponowano, aby PZD rozważył 
możliwości zatrudnienia pracowników sezonowych do wykonywania tych prac lub 
zaangażowania osób bezrobotnych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy na roboty 
publiczne. Dotąd udało się zatrudnić w ten sposób 1 osobę.  Radny Henryk Chromik zwrócił 
się do Dyrektora Krysia z prośbą o wycięcie kilku drzew zasłaniających kierowcom 
widoczność przy skrzyżowaniu ul. Mostowej (odcinek od mostów w kierunku Starego 
Koźla). Ponownie rozpatrywano wniosek o ustawienie ławek przy ul. Waryńskiego i 
proponowano, aby tę sprawę rozważyło CKPiU. Komisja wyraziła obawę, iż jeśli ta prośba 
zostanie spełniona to do Zarządu spłyną lawinowo kolejne wnioski Rad Osiedlowych o 
ustawianie ławek na różnych osiedlach przy drogach powiatowych. Członkowie Komisji 
uznali, iż tymi sprawami powinny zajmować się Rady Osiedlowe. Następnie zapoznano się z 
informacją na temat drogi 1211 O Zwiastowice – Ucieszków, która ma być zgłoszona do 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Odcinek tej drogi został zgłoszony do 
Związku Powiatów Polskich. Komisja zapoznała się z odpowiedzią Dyrektora Krysia na 
wnioski zgłaszane na wcześniejszym posiedzeniu. Pani Przewodnicząca odczytała podjęte 
przez Komisję na ostatnim posiedzeniu wnioski m.in. o budowę co najmniej jednego 
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wodowskazu na Odrze oraz o publikację ogłoszenia o sprzedaży internatu w Sławięcicach w 
prasie ogólnopolskiej. (Wyciąg z protokołu – w załączeniu).  
 
         Przewodnicząca Komisji Budżetu Jadwiga Mroczko poinformowała, że Komisja odbyła 
swoje posiedzenie w dniu 19.06.2013r. Tematem posiedzenia było zapoznanie się z bilansem 
SP ZOZ wraz z funduszem i jego zmianami oraz rachunkiem zysków i strat wraz z opinią 
biegłego rewidenta. W posiedzeniu uczestniczyli: Dyrektor SP ZOZ Andrzej Mazur, Zastępca 
Dyrektora ds. finansowych Alina Janik i Główna Księgowa SP ZOZ Maria Kniaź. Obrady 
były burzliwe, zadano szereg pytań i na niektóre z nich Komisja prosiła o odpowiedź na sesji. 
Komisja mimo innego zdania Skarbnika Powiatu opowiedziała się za udzieleniem poręczenia 
finansowego dla SP ZOZ, które jest związane z promesą potrzebną do złożenia wniosku do 
Mechanizmu Norweskiego. Uchwałę podjętą przez Radę w tej sprawie na poprzedniej sesji 
będzie trzeba uchylić. Zastępczyni Dyrektora SP ZOZ znalazła inne rozwiązanie, które 
pozwoli na to by nie pogarszać wskaźników dotyczących powiatu. Komisja w następnej 
części posiedzenia opiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu 
skonsolidowanego powiatu. Do niniejszego projektu wydano pozytywną opinię. Pozytywnie 
zaopiniowano również zmiany w budżecie przygotowane na dzisiejszą sesję. (Wnioski z 
posiedzenia – w załączeniu).  
 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko poinformował, iż w okresie 
międzysesyjnym Komisja spotkała się dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 
03.06.2013r. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie skargi Pani Gabrieli Tomik na 
działalność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w związku z niewłaściwym jej 
zadaniem rozwiązaniem z nią stosunku pracy. Po wysłuchaniu stron Komisja w składzie 3-
osobowym głosowała: 1 "za", 1 "wstrzymujący" i 1 "przeciw" uznaniu skargi za bezzasadną. 
Na kolejnym posiedzeniu w dniu 17.06.2013r. ponownie przeanalizowano niniejszy temat i 
jeszcze raz wyjaśniono okoliczności. Skargę jako niezasadną poddano pod głosowanie, w 
którym uczestniczyło 5 Radnych: 3 "za", 1 "przeciw" i 1 "wstrzymujący". W dalszej części 
posiedzenia rozpatrzono kolejną skargę Pani Barbary Wawrzynowicz na Zarząd Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego w sprawie nieprawidłowego wyliczenia dotacji dla Zespołu 
Niepublicznych Szkół w Kędzierzynie – Koźlu prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin i 
Przyjaciół Autystów "Mały Książę". Do czasu posiedzenia Komisji do Starostwa wpłynęło 
pismo wycofujące skargę więc Komisja podjęła decyzję o nierozpatrywaniu skargi i 
stosownie do tego przygotowano projekt uchwały. W kolejnej części Komisja dokonała 
kontroli zadań oraz finansów w Bursie Szkolnej za I półrocze 2013r. Zwrócono uwagę na 
duże koszty mediów w niniejszej placówce i zawnioskowano by Zarząd rozważył możliwość 
założenia tam solarów.  (Wyciągi z protokołów Komisji – w załączeniu).  
 
Ad. 7 a) 
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka złożyła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 
powiatu za 2012r. uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/126/2012 dnia 31 stycznia 
2012r. Kserokopia sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Kolejno Skarbnik Powiatu omówiła sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans łączny 
jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2012r., zestawienie zmian w funduszu jednostki, 
rachunek zysków i strat jednostki oraz bilans z wykonania budżetu jednostki. Komplet 
kserokopii wymienionych dokumentów stanowi załącznik do protokołu. Przypomniała, iż 
sprawozdania finansowe zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach wszystkich 
komisji problemowych Rady.  
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         Zastępca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 
Elżbieta Sadyk omówiła informację o stanie mienia Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
na dzień 31 grudnia 2012r. Przedmiotowa informacja w formie tabeli została załączona do 
sprawozdania z wykonania budżetu powiatu.  
Komisje problemowe Rady Powiatu otrzymały szczegółowe wykazy mienia Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego na dzień 31.12.2012r. (szczegółowy wykaz- w załączeniu). 
 
b) 
         Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jahn odczytał uchwałę Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 104/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. na temat 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok. 
Opinia RIO jest pozytywna. Kserokopia opinii stanowi załącznik do protokołu. 
 
c) 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko poinformował, iż Komisja 
Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 21 maja br. podjęła uchwałę Nr 4/2013 w sprawie wniosku 
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z wykonania 
budżetu za 2012 rok.  
 
Przewodniczący Komisji odczytał uchwałę Nr 4/2013 Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 
2013r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego z wykonania budżetu za 2012 rok. Niniejsza uchwała stanowi załącznik do 
protokołu.  
 
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał Radę z uchwałą Składu 
Orzekającego RIO Nr 270/2013 z dnia 11 czerwca 2013r. na temat opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2012r.  
Opinia RIO do wniosku Komisji jest pozytywna. Kserokopia niniejszej uchwały stanowi 
załącznik do protokołu.  
 
d) 
         Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję pytając: "kto chciałby zabrać głos w 
sprawie wykonania budżetu i sprawozdania finansowego?" 
 
Nie zgłoszono żadnych głosów w dyskusji.  
 
W związku z uwagami radcy prawnego, iż zasadne jest zgłoszenie głosu w dyskusji 
Przewodniczący Rady ponownie zapytał: "czy ktoś chciałby zabrać głos?". 
 
         Radna Jadwiga Mroczko – Przewodnicząca Komisji Budżetu poprosiła o informację na 
temat stopnia zadłużenia w powiązaniu do 60 % na koniec roku.  
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka poinformowała, iż jest to około 30 % przy 
konsolidacji zadłużenia.  
 
e) 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn przypominając, iż uchwała w sprawie absolutorium 
wymaga bezwzględnej większości głosów zwrócił się do Radcy Prawnego z pytaniem czy 
uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2012r. jest głosowana zwykłą większością głosów. 
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         Mecenas Mirosław Semeniuk potwierdził, iż uchwała w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wymaga zwykłej większości głosów.  
 
         Pan Przewodniczący Rady odczytał, a następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2012r. 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, spośród których 7 Radnych zagłosowało za 
podjęciem uchwały, natomiast 13 Radnych wstrzymało się od głosu. Nikt nie zagłosował 
przeciw uchwale.  
W wyniku głosowania Uchwała Nr XL/288/2013 Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r. została 
podjęta zwykłą większością głosów. Niniejsza uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
f) 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 
XL/289/2013 Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2012 
rok. Projekt – w załączeniu do protokołu.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, spośród których 7 Radnych opowiedziało się za 
podjęciem uchwały, a 13 Radnych wstrzymało się od głosu. Przeciw uchwale nie głosował 
żaden Radny. 
         W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Powiatu oświadczył, że: "w związku z 
nieuzyskaniem wymaganej większości bezwzględnej 11 głosów uchwała nie została podjęta, a 
została podjęta uchwała w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu." 
Niniejszej uchwale Pan Przewodniczący nadał numer XL/289/2013. 
 
Ad. 8 
         Zastępca Dyrektora SP ZOZ ds. Świadczeń Medycznych Piotr Wandrasz złożył 
informację na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego. Odnosząc się do bilansu SP ZOZ za 2012r. zwrócił uwagę, iż wykazuje on, że 
sytuacja finansowa zakładu jest zła. Zakład posiada ujemny wynik finansowy oraz złe 
wskaźniki ekonomiczne i wskaźniki amortyzacji. Od czasu sporządzenia bilansu w zakładzie 
wprowadzono pewne działania mające na celu przygotowanie procesu naprawczego. Obecnie 
SP ZOZ znajduje się w fazie końcowych uzgodnień z podmiotem zewnętrznym, który będzie 
pomagał opracować niniejszy program. SP ZOZ będzie ubiegał się o niskooprocentowany 
kredyt z Agencji Rozwoju Przemysłu, który pozwoli na restrukturyzację wszystkich długów 
zakładu. Obecne płatności są obciążone dużymi odsetkami i często są wykupione przez różne 
firmy zajmujące się handlowaniem zobowiązaniami. Dzięki kredytowi SP ZOZ będzie mógł 
wykupić te należności i je spłacić. Pan Dyrektor Wandrasz przypomniał, iż SP ZOZ aplikuje 
o fundusze "norweskie" w ramach programu związanego z diagnostyką i leczeniem chorób 
nowotworowych. Środki z tego programu zostaną wykorzystane na zakup sprzętu 
medycznego. Jest to duża szansa dla szpitala, gdyż po wykonaniu programu profilaktyki 
nowotworowej kosztowny sprzęt w nim pozostanie. Aplikacja o środki w ramach 
Mechanizmu Norweskiego została przygotowana i do końca miesiąca musi zostać złożona. 
Program wymaga wniesienia wkładu własnego w wysokości około 1 500 000 zł. (w tym 
około 1 mln. trzeba zabezpieczyć na 2014r.)  
Pan Wandrasz zaznaczył, iż w ramach wprowadzenia zmian w SP ZOZ powołano Zastępcę 
Dyrektora ds. Ekonomicznych Alinę Janik zajmującą się całą sferą finansowania SP ZOZ 
oraz przygotowaniem i wdrożeniem w życie programu naprawczego zakładu mającego na 
celu zbilansowanie przychodów z rozchodami.  
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         Następnie głos zabrała Zastępca Dyrektora SP ZOZ ds. Finansowych Alina Janik, która 
omówiła sytuację finansową zakładu. Przypomniała, iż SP ZOZ zamknął ubiegły rok stratą 
ponad 1 000 000 zł. Za 5 miesięcy roku bieżącego strata wynosi ponad 500 000 zł. Zakład 
posiada dużo zobowiązań wymagalnych, które przedstawiła już Skarbnik Powiatu. W chwili 
obecnej zakład prowadzi rozmowy z wierzycielami mające zapobiec ewentualnym procesom 
sądowym wiążącym się z dodatkowymi kosztami. Dyrekcja próbuje wyprosić u wierzycieli 
dogodny system ratalny i usiłuje zapobiec konieczności zapłaty odsetek. Pani Janik, która 
objęła swoją funkcję stosunkowo niedawno stale zapoznaje się z sytuacją zakładu i 
potwierdza, że jest ona bardzo poważna. Zdaniem Pani Dyrektor konieczne są zmiany, które 
nie będą ograniczać się wyłącznie do optymalizacji kosztów, lecz będą polegały również na 
optymalizacji przychodów. W ciągu ostatnich dni Pani Dyrektor Janik prowadziła rozmowy z 
firmami posiadającymi duże doświadczenie w opracowywaniu programów naprawczych. 
Większość firm specjalizuje się w pisaniu programów, których efektem finalnym ma być 
przekształcenie ZOZ w spółkę prawa handlowego, więc z usług tych firm SP ZOZ nie 
zamierza skorzystać, gdyż ma zupełnie inny cel. Dyrekcja zamierza dołożyć wszelkich starań, 
aby SP ZOZ funkcjonował w dotychczasowej formie organizacyjnej. Wybrano posiadającą 
spore osiągnięcia w opracowywaniu programów restrukturyzacyjnych zmierzających do 
utrzymania SP ZOZ w formie jednostki sektora finansów publicznych firmę z Łodzi, która 
przedłożyła kilkanaście referencji ze szpitali znajdujących się na terenie całego kraju. Z 
kilkoma z tych szpitali Pani Dyrektor kontaktowała się telefonicznie i potwierdzono jej 
pozytywne opinie. Przedstawiciele tych szpitali twierdzą, że program opracowany przez 
niniejszą firmę jest realny. Kłopot często polega na konsekwencji jego wdrażania ze strony 
szpitala. Nie należy spodziewać się, że firma przedstawi propozycje zmian niemożliwe do 
zrealizowania. Pani Dyrektor sądzi, iż uda się przekonać wszystkich zainteresowanych i 
pracowników SP ZOZ do konsekwentnej realizacji tego programu naprawczego. Umowa z 
firmą opiewa na napisanie programu naprawczego. Firma deklaruje także chęć prowadzenia 
rozmów z wierzycielami SP ZOZ oraz podpowiadania różnych możliwości 
najkorzystniejszego i realnego pozyskiwania środków zewnętrznych. Ponadto firma bada 
racjonalność wykorzystania obiektów jakimi dysponuje SP ZOZ i racjonalność zatrudnienia, 
a także obszar optymalnego zakupu leków. Na wykonanie zasadniczych prac i przedłożenie 
SP ZOZ-owi programu naprawczego firma ma 60 dni, a pełny okres związania umową 
wynosi 90 dni. W czasie ostatnich 30 dni firma będzie praktycznie konsultować z Dyrekcją 
SP ZOZ elementy programu naprawczego i będzie gotowa do przedstawienia jego 
szczegółów także Radzie. W opinii Pani Dyrektor wdrażanie programu nastąpi w IV kwartale 
roku bieżącego. Zaznaczyła, iż program naprawczy jest podstawowym elementem 
pozwalającym na prowadzenie poważnych rozmów z bankami, które zechcą udzielić kredytu 
SP ZOZ. Jeden z banków, z którym prowadzone są rozmowy i jaki mógłby udzielić kredytu, 
którego koszt jest porównywalny z pomocą udzielaną przez ARP widział obecne wyniki 
ekonomiczne zakładu i deklaruje, że jeśli program naprawczy zostanie napisany i przedłożony 
to udzieli kredytu na okres nawet 10-lat, przy czym istnieje realna szansa na zabezpieczenie 
kredytu w postaci weksla in blanco i cesji na ubezpieczenie. W trudnej sytuacji SP ZOZ jest 
to bardzo liberalna postawa banku. Program restrukturyzacyjny zakładu zostanie opracowany 
przy udziale Zastępcy Dyrektora SP ZOZ ds. finansowych oraz pracowników SP ZOZ-u. 
Dyrekcja otrzymała obszerny załącznik do umowy zawierający wykaz dokumentów, jakie 
firma potrzebuje od SP ZOZ w celu opracowania programu. Na wyborze firmy z Łodzi 
zaważyła również lista osób jakimi ta firma może się wylegitymować. Większość firm, z 
którymi prowadzono rozmowy deklarowała 2-3 osobowy zespół prawników lub zespół 2 
prawników i 2 ekonomistów, natomiast wybrana firma przedłożyła listę kilkunastu 
fachowców, wśród których znajdują się prawnicy, ekonomiści, przedstawiciele środowiska 
medycznego (lekarze i farmaceuci) legitymujący się także pracą w NFZ. Uspokajającą 
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informacją na temat tej firmy są bardzo pozytywne opinie jednostek, które współpracowały z 
nią.   
         Radna Danuta Wróbel zapytała o przewidywany okres przygotowania programu 
naprawczego.  
         Dyrektor Alina Janik odpowiedziała, iż program zostanie opracowany w ciągu 60 dni od 
dostarczenia dokumentów. Następnie przez 30 dni Dyrekcja wspólnie z przedstawicielami 
firmy będzie usiłowała wdrożyć go w życie.  
         Radny Leon Piecuch zgłosił obawy o to, że ciągle zatrudnia się firmy do opracowania 
programów naprawczych, kontroli i audytów, które powodują duży koszt dla SP ZOZ. Z tego 
w późniejszym czasie nic nie wynika. Radny uważa, iż na terenie zakładu jest wielu 
fachowców (Zastępca Dyrektora ds. finansowych, Główna Księgowa, Dyrektor itd.), którzy 
powinni sobie z tym poradzić zamiast zatrudniać różne firmy. Radny zapytał jaki jest koszt 
zaangażowania firmy.  
         Pani Dyrektor Janik poinformowała, iż wybrana firma za swoją usługę zażyczyła sobie 
50 000 zł. netto. SP ZOZ chcąc skutecznie ubiegać się o kredyt z banku musi przedłożyć plan 
naprawczy sporządzony przez firmę zewnętrzną. Z tego powodu m.in. warto zawrzeć 
przedmiotową umowę. Istotne jest także to, iż firma dostarczy SP ZOZ obiektywnych 
informacji na temat rzeczywistej sytuacji szpitala, gdyż będzie w stanie z dystansem ocenić 
sytuację tego zakładu. Firma analizowała już kilkadziesiąt różnych przypadków i ma znacznie 
większe doświadczenie.  
         Radny Marek Piątek nawiązując do informacji o wierzycielach zakładu zapytał ilu 
dokładnie wierzycieli wystąpiło do SP ZOZ oraz od którego miesiąca nastąpiła "spirala" 
wierzycieli występujących o zwrot należności. Ponadto poprosił o informację, od kiedy 
zaczęto prowadzić rozmowy z wierzycielami o rozłożenie na raty lub odroczenie spłaty 
należności.   
         Zastępca Dyrektora SP ZOZ Piotr Wandrasz wyjaśnił, iż negocjacje z wierzycielami są 
codziennością SP ZOZ od bardzo długiego czasu. Są to rozmowy, które odbywają się na 
bieżąco. Ugody i porozumienia również zawierane są na bieżąco. Część należności SP ZOZ 
musi regulować w drodze orzeczeń sądowych. Zakład znajduje się w tej sytuacji od dłuższego 
czasu. Część należności nie jest regulowana terminowo, natomiast niektóre z nich muszą być 
zapłacone w terminie, bo szpital musi być zabezpieczony w leki, środki medyczne, energię 
itd. Służby finansowe dostosowują strukturę wydatków tak, żeby newralgiczne płatności 
uregulować, natomiast tam gdzie możliwe jest zawarcie ugody i rozłożenie pewnych 
zobowiązań na raty prowadzone są rozmowy. Te działania były już prowadzone w momencie, 
kiedy Pan Wandrasz objął funkcję Zastępcy Dyrektora, dlatego nie jest w stanie podać 
Radnemu konkretnej daty.    
         Radny Marek Piątek zaznaczył, iż w pewnym okresie nastąpiła masowa spirala 
wystąpień wierzycieli o spłatę należności. Zapytał, od kiedy tak się dzieje.  
         Dyrektor Wandrasz zapewnił, iż nie ma sytuacji masowego występowania wierzycieli o 
zwrot należności. Pewne firmy są w stanie zaczekać na uregulowanie płatności, lecz są 
również takie, które jeśli nie uzyskają w terminie płatności to sprzedają zobowiązania 
podmiotom handlującym takimi zobowiązaniami lub występują na drogę sądową.  
         Radny Marek Piątek zapytał ile SP ZOZ kosztowało wynajęcie firmy do szukania 
podsłuchów.  
         Pan Wandrasz powiedział, iż nie posiada żadnych informacji w tej sprawie.  
         Radna Małgorzata Tudaj podkreśliła, iż jest za programem naprawczym, gdyż jest to 
wymóg stawiany w negocjacjach z bankami oraz wierzycielami. Wyraziła przekonanie, iż 
program naprawczy nie będzie zrealizowany w ciągu 60-90 dni, gdyż firma będzie ciągle 
zwracała się o nowe informacje, co przesunie ten termin w czasie. W związku z tym Radna 
zapytała co SP ZOZ zamierza do tej pory robić.  
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         Zastępca Dyrektora SP ZOZ Alina Janik powróciła do terminów określonych w umowie 
i przypomniała, że firma ma 60 dni na wykonanie programu, od momentu przedłożenia przez 
SP ZOZ dokumentów. W umowie ZOZ zobowiązał się do dostarczenia dokumentów w 
terminie do 5 dni od dnia obowiązywania umowy tj. od 01 lipca br. Dodatkowo w umowie 
znajduje się zapis o karach umownych za zwłokę. Oznacza to, że jeśli firma nie zmieści się w 
terminie określonym umową to SP ZOZ przystąpi do naliczania jej kar. Nierozsądne ze strony 
SP ZOZ byłoby zamówienie profesjonalnej firmy do opracowania programu naprawczego i 
jednoczesne usiłowanie wprowadzania własnej "rewolucji". Do momentu opracowania 
programu naprawczego Dyrekcja dba o to, by nadal na bieżąco realizować zobowiązania 
wobec budżetu tj. ZUS, Urząd Skarbowy, zobowiązania wobec pracowników i cały czas 
monitoruje wszystkie inne zobowiązania. W rozmowach z wierzycielami SP ZOZ informuje o 
przystąpieniu do programu naprawczego i w momencie, kiedy pozyska kredyt będzie mógł 
zaspakajać ich wierzytelności. Pani Dyrektor w ciągu najbliższych tygodni chce osobiście 
umówić się na spotkania z największymi wierzycielami i podjąć rozmowy na ten temat.  
         Radna Jadwiga Mroczko odnosząc się do informacji o kredycie, który zostanie 
zaciągnięty w banku lub w Agencji Restrukturyzacji Przemysłu zapytała co będzie on 
obejmował - czy będzie dotyczył zobowiązań łącznie z kredytem pozostałym do spłacenia, 
czy też tylko spłatę zobowiązań z tytułu lekarstw, materiałów i usług itd. Odnośnie sprzedaży 
dóbr Radna zapytała czy na dzień dzisiejszy można uzyskać konkretną kwotę z tego tytułu. 
Zwróciła uwagę, iż aktualnie ustawowe odsetki wynoszą 13 % i zapytała jakie odsetki 
naliczają firmy, które odkupiły długi.  
         Pani Dyrektor Janik poinformowała, iż Dyrekcja SP ZOZ rozważała także konsolidację 
kredytów, lecz obecnie spłacany kredyt został zaciągnięty w innej rzeczywistości 
gospodarczej, kiedy banki zabiegały, aby to u nich zaciągać kredyt. Teraz banki przyjęły 
bardzo asekuracyjną postawę wobec wszystkich kredytobiorców i muszą tworzyć specjalne 
rezerwy na kredyty. W związku z powyższym kredyt, który uzyska SP ZOZ z pewnością 
będzie droższy od aktualnie spłacanego, więc konsolidacja w tym przypadku byłaby 
bezcelowa. Odnośnie pytania o oprocentowanie wierzytelności Pani Dyrektor poinformowała, 
iż jest to 16 %.  
         Radna Jadwiga Mroczko zapytała o kwotę wierzytelności wykupionych przez firmy.  
         Główna Księgowa SP ZOZ Maria Kniaź poinformowała, iż firma Magellan wykupiła 
wierzytelności na kwotę 818 209 zł., a firma M-Trade 61 997,90 zł. i 410 000 zł. Te 
wierzytelności dotyczą materiałów, sprzętu medycznego, leków i odczynników 
laboratoryjnych.  
         Radny Leon Piecuch zapytał czy prawdą są krążące informacje, że pacjenci muszą sami 
kupować sobie leki.  
         Dyrektor Piotr Wandrasz zdementował te informacje wyjaśniając, że pacjenci otrzymują 
leki z apteki szpitalnej. Istnieją wybrane sytuacje, w których pacjenci przychodzą do szpitala 
z innymi schorzeniami i wówczas biorą leki nieznajdujące się w szpitalnym lekospisie. 
Czasami leki tego typu, pacjenci skierowani np. do zabiegu (a zażywający lekarstwa z 
powodu schorzenia endokrynologicznego) nie znajdują się w szpitalnym lekospisie i dlatego 
przy skierowaniu pacjent jest proszony, aby zabrał ze sobą na oddział swoje lekarstwa, które 
zażywa. Pan Dyrektor jednoznacznie zapewnił, iż nie ma zakupywania leków przez 
pacjentów hospitalizowanych.  
         Radny Leon Piecuch poinformował, iż docierają do niego głosy, że pacjenci kupują leki 
na oddziale dziecięcym. Takich przypadków zgłaszano kilka. Ponadto Radny zasugerował, 
aby Dyrekcja SP ZOZ w sprawie programu naprawczego współpracowała z byłym 
Dyrektorem Anatolem Majcherem, który był dobrym menedżerem dla szpitala przez wiele lat.  
         Radny Grzegorz Duszel komentując informacje Radnego Leona Piecucha na temat 
kupowania leków przez pacjentów szpitala zaznaczył, iż jest to bardzo niebezpieczny temat. 
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Radny Piecuch mówił bardzo ogólnie o problemie, który jakoby istnieje, nie podając nazwisk 
i dat. Należy mieć świadomość, że SP ZOZ, który pracuje w określonym otoczeniu prawnym 
oraz wymogach NFZ nie może pozwolić na to, aby nawet jednorazowo wystawić receptę 
pacjentowi będącemu w trakcie hospitalizacji. Takie coś wzbudziłoby alarm w NFZ i 
spowodowałoby ogromne kary dla szpitala. Przekazywanie zasłyszanych informacji jest 
nieodpowiedzialne, gdyż to nie rozwiązuje żadnego problemu, a wręcz go wywołuje i 
powoduje przekazanie go mediom. Radny uważa, że jest to nieporozumienie. NFZ narzuca na 
szpitale bardzo wiele obostrzeń w kwestii leków, przepustek dla pacjentów itd., które trzeba 
rygorystycznie spełniać. Radny jako ordynator oddziału nie zna przypadku, aby pacjent 
otrzymał receptę w trakcie pobytu na oddziale i musiał udać się do apteki w celu wykupienia 
leków, gdyż jest to niezgodne z prawem i niemożliwe do ukrycia. Jeśli Radny Piecuch ma 
istotne przykłady poparte konkretnymi faktami to powinien zgłosić je Dyrekcji szpitala.  
Odnosząc się do idei opracowania programu naprawczego Radny Grzegorz Duszel wyraził 
zadowolenie z faktu, iż zostanie ona sfinalizowana w postaci dokumentu będącego analizą 
słabych punktów i zagrożeń w SP ZOZ. Program będzie również dawał wskazówki, w którym 
kierunku należy pójść, żeby kryzys trwający od kilku lat zaczął się oddalać. Wyraził nadzieję, 
że dokument, który powstanie nie będzie jedynie wewnętrznym dokumentem SP ZOZ tylko 
chociażby w części zostanie udostępniony Komisji Zdrowia lub całej Radzie Powiatu, po to 
by mogła ona śledzić jego realizację.  
W kwestii sytuacji finansowej i bilansu SP ZOZ Radny stwierdził, iż biorąc pod uwagę 
ostatnie akapity sprawozdań finansowych należy przyznać, iż dokonaniem poprzedniej 
administracji zakładu było zmniejszenie planowanej na kwotę 1 200 000 zł. straty do kwoty 
faktycznej - 1 000 000 zł. W związku z tym zmieszczono się w założonym na rok 2012 planie 
finansowym. Porównując to do straty roku 2011 widać wyraźnie, że kwota straty się 
zmniejszyła. Zaproponował, aby Rada poprosiła Dyrekcję SP ZOZ, Wydział Zdrowia i 
Zarząd Powiatu, by w przyszłym roku podczas rozpatrywania sprawozdania finansowego SP 
ZOZ na koniec obecnej kadencji dokonać analizy w postaci prezentacji graficznej w 
określonych kategoriach np. struktura zadłużenia, realizacja kontraktu z NFZ w pewnym 
przedziale czasowym obejmującym 5-10 lat, ukazującym dynamikę zmian. Stworzenie 
takiego materiału stanowiłoby dla kolejnej kadencji punkt wyjścia do dyskusji o kondycji 
ekonomicznej SP ZOZ i istniejących zagrożeniach.  
Powracając do informacji o wydarzeniach w ubiegłym roku w SP ZOZ Radny przypomniał, 
iż w tym okresie wykończono, wyposażono i oddano do użytku oddział ortopedii ulokowany 
w nowym skrzydle szpitala. Było to wydarzenie bezprecedensowe w skali kraju biorąc pod 
uwagę ubogość inwestycji w ochronie zdrowia. W miejscu opuszczonym przez ortopedię 
własnymi siłami SP ZOZ przygotował plac budowy pod inwestycję, która w tym miejscu ma 
się rozpocząć, oszczędzając znaczne środki. W ubiegłym roku zakończono również kolejny 
program cyfryzacji szpitala, dzięki któremu szpital został objęty siecią bezprzewodową i 
wyposażony w sprzęt. Te wszystkie działania zmierzają do dostosowania szpitala do 
wymagań i przepisów, które zaczną obowiązywać od połowy przyszłego roku. W minionym 
roku przygotowano także inwestycję budowy parkingów wokół szpitala. 
Radny odniósł się również do programów "norweskich", które oprócz lądowiska i szeregu 
innych zadań są także owocem pracy Komisji Infrastruktury i Komisji Zdrowia. Komisje te 
kierowały do Zarządu Powiatu stosowne wnioski, które obejmowały dwa projekty w ramach 
Mechanizmu Norweskiego. Dziś jeden z nich dotyczący profilaktyki chorób nowotworowych 
jest przygotowany do złożenia, natomiast drugi obejmował promocję zdrowia lub 
profilaktykę zdrowotną mającą na celu zmniejszenie zachorowalności na choroby związane 
ze stylem życia. Drugi program związany jest ze 100 % finansowaniem z Mechanizmu 
Norweskiego, przy czym aplikacja musi być zgłoszona przez Powiat. Dziś nie wiadomo czy 
zostały poczynione kroki w kierunku aplikowania o te środki. Oprócz dużych inwestycji 



 17 

realizowanych w szpitalu i przygotowań do kolejnych na bieżąco wykonywano mnóstwo 
mniejszych jak np. malowanie pojedynczych oddziałów m.in. laryngologii (po 8 latach 
zabiegania), wymiana łóżek, zwiększenie kontraktu na świadczenia zdrowotne o 17 % po 
kilku latach stagnacji. W ubiegłym roku także pracownicy SP ZOZ poprzez związki 
zawodowe zawarli porozumienie i uzyskali 5 % podwyżki płac, której druga część miała 
nastąpić w roku obecnym, ale znajduje się to na etapie dyskusji. Bieżący rok oraz lata 
następne nadal są przedmiotem troski i zainteresowania Radnych. Radny ma nadzieję, że 
program naprawczy powstanie jak najszybciej i przyniesie oczekiwane skutki tak, by szpital 
mógł realizować swoje zadania nie tracąc płynności finansowej.  
         Radny Leon Piecuch podkreślił, iż Radny Grzegorz Duszel jest dla niego autorytetem, 
lecz nie zgodził się z jego komentarzem odnośnie pytania czy lekarstwa w szpitalu są płatne. 
Zaznaczył, iż reprezentuje swoich wyborców i uważa za swój obowiązek wysłuchać ich, a 
następnie przekazać uwagi na sesji. Radny posiada ścisły bieżący kontakt ze swoimi 
wyborcami i ma prawo przekazywać ich uwagi. Podkreślił, iż nie ma w zwyczaju nagrywania 
swoich rozmówców, ale ma bardzo duży szacunek do dyrekcji szpitala, więc Radni powinni 
zaufać, że mówi prawdę, a nie wymyśla.  
         Radny Józef Gisman do informacji Radnego Grzegorza Duszela o ubiegłorocznej 
sytuacji SP ZOZ dodał fakt, iż zakład w ubiegłym roku miał 3 dodatkowych partnerów, 
którzy go wsparli. To wsparcie przekładało się na sytuację finansową. Pierwszym partnerem 
był NFZ, który zwiększył o 5 % kontraktowanie świadczeń w stosunku do lat poprzednich, co 
dało około 2 000 000 zł. więcej środków. Drugim partnerem SP ZOZ była gmina Kędzierzyn 
– Koźle, która ostatecznie przekazała około 2 500 000 zł. wsparcia. Trzecim partnerem 
zakładu jest organ założycielski, który przeznaczył około 2 000 000 zł. na umorzenie 
wszelkiego rodzaju kredytów i pożyczek. W sumie 6 500 000 zł. jakie otrzymał SP ZOZ 
wpłynęło zdecydowanie na wynik finansowy, który Radny uważa za "nienajgorszy" dla tak 
potężnego zakładu, jakim jest SP ZOZ.  
         Zastępca Dyrektora Piotr Wandrasz przyznał, iż gdyby nie wymienione ponad  
6 000 000 zł. pomocy publicznej udzielone w ubiegłym roku i zmiany w zasadach 
księgowości to sytuacja ekonomiczna zakładu byłaby zupełnie inna. Wówczas wystąpiłaby 
konieczność przymusowego przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego. Odnośnie 
NFZ Pan Dyrektor zaznaczył, iż oprócz zwiększenia kontraktu udało się odzyskać częściową 
zapłatę za nadwykonania. Taka sytuacja w roku bieżącym nie powtórzy się, bo aktualnie 
szacunkowy wpływ składki ubezpieczeniowej do NFZ wynosi 2-2,5 mld zł. mniej. W samym 
Województwie Opolskim nadwykonania na koniec kwietnia br. wynoszą 12 000 000 zł. czyli 
niemal 7 % budżetu, podczas gdy na ten cel przeznaczano 5 %. Dyrektor NFZ zastrzega, iż 
zostaną zapłacone tylko te nadwykonania, które dotyczą bezpośrednio procedur ratujących 
życie. Będą one podlegały ścisłej weryfikacji w celu ograniczenia wydatków NFZ. W 
związku z powyższym ordynatorzy oddziałów muszą bilansować kontrakty.  
         Radna Małgorzata Tudaj zapytała o sprawę budowy lądowiska, w kontekście 
zabezpieczonych na ten cel środków.  
         Dyrektor Wandrasz odpowiedział, iż zatrzymanie tematu budowy lądowiska wynika z 
niezdecydowania Ministerstwa Zdrowia. W kwietniu br. SP ZOZ miał zapewnienie, że 
nastąpi nowelizacja rozporządzenia umożliwiająca przesunięcie tej inwestycji na okres 
późniejszy i skorzystanie z finansowania UE. Potem z uwagi na brak informacji o nowelizacji 
zdecydowano się jednak podjąć działania zmierzające do budowy lądowiska. Wiadomość z 
końca ubiegłego tygodnia mówi, iż jest faktyczna szansa na przesunięcie tego zobowiązania, 
przy czym w dalszym ciągu na stronie Ministerstwa Zdrowia nie ma informacji, że 
rzeczywiście nastąpiły zmiany w tym zakresie. Wobec braku potwierdzenia ze strony 
Ministerstwa SP ZOZ będzie musiał wdrożyć tę procedurę i rozpocząć inwestycję. 
Rozpoczęcie inwestycji umożliwi uzyskanie opinii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego o 
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wyznaczeniu lądowiska zastępczego i zawarcie z NFZ kontraktu na szpitalny oddział 
ratunkowy. Podsumowując Pan Dyrektor podkreślił, iż według obowiązującego aktualnie 
prawa SP ZOZ jest zobowiązany do posiadania lądowiska. W przypadku ewentualnych zmian 
możliwe jest wstrzymanie inwestycji i aplikowanie o fundusze unijne.  
         Radna Beata Łobodzińska przypomniała, iż w trakcie posiedzenia Komisji Budżetu 
zgłoszono prośbę o wyasygnowanie drobnej kwoty na oddział dziecięcy i zapytała czy Pani 
Dyrektor Janik rozmawiała na ten temat z Dyrektorem Andrzejem Mazurem.  
         Zastępca Dyrektora Alina Janik poinformowała, iż na chwilę obecną Dyrektor SP ZOZ 
nie podjął jeszcze decyzji, lecz obiecał rozważyć tę kwestię.  
         Przewodniczący Rady Powiatu zakończył dyskusję wyrażając nadzieję, iż 
przygotowywany program naprawczy przyniesie wymierne korzyści i za pewien czas będzie 
można szczycić się dobrze funkcjonującym szpitalem.  
 
Ad. 9  
         Starosta Powiatu Artur Widłak poinformował, iż wobec sytuacji nieudzielenia 
absolutorium Zarządowi w trakcie dzisiejszej sesji nie widzi zasadności uzupełniania składu 
Zarządu i wstrzymał się od zgłaszania kandydatur do momentu rozstrzygnięcia tej sprawy, 
gdyż Zarząd odwoła się od decyzji Rady do RIO.  
 
Ad. 10 a)  
         Kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Jerzy Kucharski omówił uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z rocznej działalności Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu za 2012r. Podkreślił, iż 
sytuacja finansowa została szczegółowo omówiona zarówno podczas sesji jak i na 
posiedzeniach komisji problemowych. Wyraził gotowość udzielenia odpowiedzi na 
ewentualne pytania.  
 
Do niniejszego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał, a następnie poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z rocznej działalności 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu za 2012r. 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XL/290/2013 Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego z rocznej działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu za 2012r. została jednogłośnie podjęta. Uchwała 
wraz z załącznikami stanowi załącznik do protokołu.  
 
b)  
Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiła 
Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka. (Uzasadnienie – w załączeniu do uchwały).  
Wyjaśniła, iż bilans skonsolidowany jest sumą bilansów jednostek organizacyjnych oraz 
jednostki, dla której powiat jest organem założycielskim, czyli SP ZOZ.  
Bilans na dzień 31 grudnia 2012r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą  
506 718 478,60 zł.  
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani pytań.  
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         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała treść uzasadnionej uchwały i 
poddała ją pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XL/291/2013 Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku została 
podjęta jednogłośnie. Uchwałę załączono do protokołu.  
 
c) 
         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. Szczegółowo omówiła dwie zmiany wprowadzone do 
projektu uchwały po przesłaniu materiałów Radnym (zaktualizowany projekt uchwały 
przekazano przed rozpoczęciem sesji).  
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel odczytała i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego na 2013 rok.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.   
Uchwała Nr XL/292/2013 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.  
 
d)  
         Skarbnik Powiatu uzasadniła 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 
13 zawierającej dane za 2013r. Ponadto Zarząd Powiatu zaproponował zamiast poręczenia 
finansowego związanego z zabezpieczeniem wkładu własnego SP ZOZ do projektu 
"norweskiego" dotację inwestycyjną, co powoduje zmiany dotyczące lat 2014, 2015 i 2016.  
 
Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała i poddała pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XL/293/2013 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono 
do protokołu.  
 
e)  
Potrzebę podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 
uzasadnił Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Marek Waszkiewicz. 
Wyjaśnił, iż przedstawiony program jest aktualizacją dokumentu przyjętego przez Radę 
Powiatu uchwałą Nr XLII/230/2002 z dnia 25 czerwca 2002r. Wynika ona ze zmian 
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prawnych, uwarunkowań gospodarczych i społeczno ekonomicznych, a także ze zwiększenia 
zagrożeń na terenie powiatu. Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli nie jest zadaniem jednej 
instytucji i wymaga partnerskiej współpracy powiatowych straży służb i inspekcji, 
samorządów gminnych, instytucji, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych. 
Program określa ogólne cele, przedstawia charakterystykę powiatu oraz analizę potencjalnych 
zagrożeń, wskazuje działania w zakresie zapobiegania przestępczości oraz porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Program ten został pozytywnie zaopiniowany przez 
Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, a 
także przyjęty przez Komisję Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu.  
 
Do niniejszego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani pytań.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała i poddała pod głosowanie 
uzasadniony projekt uchwały.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XL/294/2013 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego w wyniku głosowania została jednogłośnie podjęta. Przedmiotową 
uchwałę załączono do protokołu.  
 
f)  
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak uzasadniając projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz zakresu działania stałych Komisji Rady 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego przypomniała, iż na poprzedniej sesji Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Duszel złożył rezygnację z pełnionej funkcji. 
Zwolnienie Radnego z funkcji Przewodniczącego musi być powiązane z jednoczesnym 
wyborem nowego przewodniczącego tej Komisji.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Marek Piątek odczytał projekt w/w uchwały. (Kserokopia 
projektu – w załączeniu).  
         Radny Grzegorz Duszel w związku z licznymi głosami Radnych proszących o zmianę 
decyzji przed głosowaniem zabrał głos i zaznaczył, iż od momentu kiedy został wybrany 
Przewodniczącym Komisji starał się realizować sprawy znajdujące się w gestii Komisji. Praca 
ta wymaga dużo cierpliwości. Zaznaczył, iż dokładnie przemyślał złożenie rezygnacji z 
funkcji Przewodniczącego Komisji i przedstawił swoją motywację na piśmie podczas 
poprzedniej sesji. W ciągu ostatniego miesiąca nie zaistniały żadne nowe okoliczności, które 
spowodowałyby wycofanie rezygnacji. W ostatnim czasie skład Komisji Zdrowia zasiliło 
dwóch nowych Radnych, co jest bardzo cennym wydarzeniem zwłaszcza biorąc pod uwagę 
powagę spraw, jakimi ta Komisja się zajmuje. Radny podkreślił, iż nie chce, aby jego 
rezygnacja była odbierana w formie "fochów", z których można się wycofać. Prośba o zmianę 
decyzji schlebia Radnemu, ale również krępuje go, ponieważ nie chce być postrzegany jako 
arogant odmawiający Radzie. Pozostanie nadal członkiem Komisji i będzie zabierał głos w 
dyskusjach. Zaznaczył, iż chciałby, aby jego rezygnacja nie spowodowała istotnych 
zawirowań. Kończąc wypowiedź zaznaczył, iż podtrzymuje swoją rezygnację.  
         Radna Beata Łobodzińska przedstawiła własne stanowisko związane z głosowaniem nad 
rezygnacją Radnego Grzegorza Duszela z funkcji Przewodniczącego Komisji Zdrowia i 
Opieki Społecznej. Zaznaczyła, iż szanuje decyzję Radnego, ale nie chce do tego przyłożyć 
ręki i dlatego proponuje, aby rezygnacja sama wygasła w sposób naturalny.  
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         Radny Jerzy Pałys skierował do Radnego Grzegorza Duszela prośbę o ponowne 
przemyślenie tej decyzji. Zaznaczył, iż obaj mają świadomość, że pracują w zakładzie 
znajdującym się na bardzo poważnym zakręcie w historii finansów. Jeśli Radny Duszel nie 
podejmie się kontynuacji tej pracy to wiele pracy innych ludzi pójdzie na marne. Radny 
gorąco poprosił o zmianę decyzji i dalsze kierowanie Komisją zapewniając, iż razem uda im 
się załatwić wiele spraw gospodarczych i politycznych stawiając szpital na nogi. Stwierdził, 
że pewien zespół ludzi funkcjonujący obecnie nie gwarantuje temu zakładowi powodzenia, 
ale na tę dyskusję przyjdzie czas.  
         Radny Grzegorz Duszel wyraził zaskoczenie presją, aby wycofał swoją rezygnację. 
Zaznaczył, iż w sposób przemyślany i odpowiedzialny złożył swoją rezygnację na piśmie. 
Zapewnił, iż ceni zdanie każdego z Radnych, ale nie chciałby być niczyim zakładnikiem. W 
ciągu kilkunastu lat doświadczeń pracy w samorządzie zawsze na pierwszym miejscu stawiał 
odpowiedzialność. Podkreślił, iż rezygnacja z przewodniczenia komisji nie sparaliżuje pracy 
komisji ani Rady Powiatu. Kończąc stwierdził, iż zaczyna się zastanawiać nad swoją decyzją, 
ale potrzebuje na to trochę czasu. Zaznaczył, iż nie ocenia pozytywnie postawy, w której ktoś 
zdecydowanie mówi nie, a następnie zmienia zdanie.  
 
         Radny Henryk Chromik biorąc pod uwagę wypowiedzi Radnego Grzegorza Duszela i 
pozostałych Radnych zgłosił wniosek formalny, aby w dniu dzisiejszym Rada nie głosowała 
niniejszej uchwały. Da to czas Radnemu Duszelowi – Przewodniczącemu Komisji Zdrowia 
na zmianę swojej decyzji do następnej sesji.  
         Wiceprzewodniczący Rady Marek Piątek poddał pod głosowanie wniosek formalny 
Radnego Henryka Chromika. 
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, spośród których 17 Radnych zagłosowało za jego 
przyjęciem, natomiast 1 Radny głosował przeciw wnioskowi.  
W wyniku głosowania Rada przyjęła w/w wniosek formalny i odstąpiła od głosowania nad 
przedstawionym projektem uchwały w dniu dzisiejszym.  
 
g)  
         Sekretarz Powiatu uzasadniła konieczność podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego. Przypomniała, iż Radna Teresa Koczubik pisemnie zrzekła się 
mandatu w dniu 03 czerwca 2013r. Podjęcie uchwały jest wymogiem formalnym.  
 
Do niniejszego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
         Wiceprzewodniczący Marek Piątek odczytał i poddał pod głosowanie uzasadniony 
projekt uchwały.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, spośród których 17 Radnych zagłosowało za 
podjęciem uchwały, natomiast 1 Radny wstrzymał się od głosu.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XL/295/2013 Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego została podjęta zwykła większością głosów. Przedmiotową 
uchwałę załączono do protokołu.  
 
h)  
Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/285/2013 Rady 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 28 maja 2013r. przedstawił Kierownik 
Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Jerzy Kucharski. Wyjaśnił, iż uchylenie dotyczy 
uchwały stanowiącej promesę warunkową do możliwości pozyskania wkładu własnego na 
projekt składany przez SP ZOZ do Mechanizmu Norweskiego. Niniejsza uchwała stała się 
bezprzedmiotową, ponieważ zmieniły się warunki aplikacji niniejszego projektu. Ponadto 
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Pani Skarbnik wyjaśniła już tę sprawę podczas podejmowania uchwały odnośnie wieloletniej 
prognozy finansowej.  
 
Do w/w projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/285/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego z dnia 28 maja 2013r. 
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwałę Nr XL/296/2013 Rady Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/285/2013 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 28 maja 2013r. podjęto jednogłośnie. 
Stanowi ona załącznik do protokołu.  
 
i)  
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko przedstawił uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 marca 2013r. na Starostę Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Poinformował, że Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu 
przeanalizowała zarzut wobec Starosty Powiatu dotyczący, zdaniem skarżącej, niewłaściwego 
sposobu rozwiązania z Nią stosunku pracy oraz zapoznała się z dokumentami dotyczącymi 
nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy w Starostwie Powiatowym z Panią Gabrielą 
Tomik. Po wnikliwej analizie przedmiotowych dokumentów oraz wysłuchania wyjaśnień - 
Komisja stwierdziła, że funkcję Wicestarosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Pani 
Tomik objęła po wyborze dokonanym przez Radę Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
dnia 12 lipca 2011 roku, potwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Nr X/55/2011 z dnia 12 
lipca 2011 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Na 
podstawie przedmiotowej uchwały został z Panią Tomik nawiązany stosunek pracy. Pani 
Gabriela Tomik, aby podjąć pracę w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu – 
uzyskała urlopowanie, na czas pełnienia funkcji Wicestarosty, ze swojego macierzystego 
zakładu pracy, którym był Urząd Miasta w Kędzierzynie –Koźlu. Dnia 22 stycznia 2013 roku 
w wyniku głosowania została Pani Gabriela Tomik odwołana z funkcji Wicestarosty Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego przez Radę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, co 
potwierdziła Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/241/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku.  
Ponadto sama Pani Gabriela Tomik nie stawiła się do pracy po Jej odwołaniu, mimo, że miała 
taki obowiązek wynikający z art.31 b ust.3 ustawy o samorządzie powiatowym, wobec nie 
zwolnienia Jej z pełnienia obowiązków przez Radę Powiatu. Nie stawiła się też, mimo 
prawidłowego zawiadomienia, na posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 23 stycznia 2013r. 
tym samym odmawiając udziału w dalszych pracach na stanowisku Wicestarosty i członka 
Zarządu Powiatu. Mając na uwadze art. 31 b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym nie 
można nikogo zmusić do świadczenia pracy lub uczestnictwa w pracach Zarządu Powiatu, 
skoro Pani Tomik zobowiązana do pełnienia tych obowiązków, nie chciała tego uczynić. Już 
w dniu odwołania tj. 22 stycznia 2013 roku do godzin późnonocnych Pani Gabriela Tomik 
posprzątała swój gabinet, zabierając wszystkie swoje rzeczy. Następnego dnia nie stawiła się 
w miejscu pracy tylko zażądała wydania świadectwa pracy, albowiem wracała do 
poprzedniego miejsca zatrudnienia tj. do Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, skąd Pani 
Tomik była urlopowana na czas pełnienia funkcji Wicestarosty Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego. Mimo posiadania przez Panią Gabrielę Tomik wiedzy o obowiązku 
wynikającym z art. 31b ustawy o samorządzie powiatowym, przez okres prawie dwóch 
miesięcy, nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń do zaistniałych sytuacji, nie wnosiła też w 
ustawowym terminie zaskarżeń do właściwego Sądu Pracy - rozwiązania umowy o pracę. 
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Wszystkie opisane powyżej okoliczności wskazują, że po dniu 22 stycznia 2013 roku Pani 
Gabriela Tomik nie zamierzała kontynuować pracy pełniąc obowiązki Wicestarosty Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego ani członka Zarządu Powiatu. Biorąc powyższe pod uwagę – 
Komisja Rewizyjna postanowiła uznać skargę Pani Gabrieli Tomik za bezzasadną i odrzuciła 
skargę. Ponadto Przewodniczący Komisji zaznaczył, iż niniejszy temat Komisja rozpatrywała 
na dwóch posiedzeniach. Na pierwszym posiedzeniu w składzie 3-osobowym nie nastąpiło 
rozstrzygnięcie. Na drugim posiedzeniu skargę przegłosowano jako niezasadną.  
         Radna Małgorzata Tudaj zapytała jak i czy skutecznie Pani Tomik została 
powiadomiona o posiedzeniu Zarządu w dniu 23 stycznia br.  
         Radny Rajmund Frischko odpowiedział, iż według informacji uzyskanych przez 
Komisję Rewizyjną zasadą było informowanie członków Zarządu o posiedzeniach drogą 
mailową. Pani Gabriela Tomik otrzymała email z zawiadomieniem o posiedzeniu Zarządu.  
         Radny Marek Piasecki stwierdził, iż Komisja Rewizyjna prawdopodobnie przyjęła 2 
błędne założenia. Komisja stwierdziła, że Pani Tomik nie stawiła się do pracy i nie stawiła się 
mimo prawidłowego zawiadomienia na posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 23 stycznia 
2013r. tym samym odmawiając dalszego udziału w pracach na stanowisku Wicestarosty i 
członka Zarządu Powiatu. Zdaniem Radnego dziwne jest to, że nie pojawiła się i jednocześnie 
rezygnuje. Pani Tomik nie złożyła rezygnacji na piśmie. Została odwołana i założyła, że już 
nie pracuje. Nikt jej o tym nie powiadomił. Drugie błędne założenie dotyczy faktu: "mimo 
posiadania przez Panią Gabrielę Tomik wiedzy o obowiązku wynikającym z art. 31b 
ustawy…" Radny zapytał skąd Komisja wie, że Pani Tomik wiedziała o tym. Ponadto 
poprosił o informację czy Pani Tomik została powiadomiona o następnym posiedzeniu 
Zarządu. Radny wie, że nie została powiadomiona, dlatego zastanawia się, co z obsługą 
prawną Starostwa. Jeżeli Pani Tomik nie została powiadomiona to oznacza, że Starosta 
wiedział, że nie musi jej powiadamiać, albo było to robione z premedytacją.  
         Radna Marta Szydłowska w trakcie wypowiedzi Radnego Marka Piaseckiego zwróciła 
uwagę, iż nieznajomość prawa nie chroni.  
         Radna Dorota Tomala, która uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, na 
którym podjęto decyzję o uznaniu skargi za niezasadną podkreśliła, iż Członkowie Komisji 
trafnie spostrzegli, że Pani Tomik pełniąc obowiązki Wicestarosty Powiatu powinna była 
znać swoje uprawnienia i możliwości. Jako pracownik powinna była zainteresować się 
konsekwencjami. Pani Tomik pełniła tak odpowiedzialne funkcje, że znajomość ustawy o 
samorządzie powiatowym powinna być u niej na pierwszym miejscu. Nieznajomość prawa 
nie tłumaczy Pani Tomik i Komisja bazując na tym, że sama Pani Tomik zaniedbała pewne 
obowiązki jednoznacznie podjęła decyzję. Informacja, że na drugi lub trzeci dzień po 
odwołaniu pojawiła się w urzędzie podejmując czynności tj. zażądała świadectwa pracy 
jednoznacznie świadczy o tym, że podziękowała za współpracę. Te informacje przyczyniły 
się do zajęcia stanowiska przez Komisję Rewizyjną.  
         Radny Henryk Chromik zaznaczył, iż niezależnie od tego, co mówił Radny Marek 
Piasecki, jeśli ktoś przychodzi i prosi o świadectwo pracy to jest to jednoznaczna deklaracja, 
że nie chce pracować, a ta Pani poprosiła o świadectwo pracy.  
         Radny Jakub Gładysz potwierdził, iż Pani Tomik zażądała świadectwa pracy i podjęła 
pracę w innym zakładzie.  
         Radny Marek Piątek stwierdził, iż Pani Tomik mogła poprosić o świadectwo pracy, ale 
nadal była pełnoprawnym członkiem Zarządu i Radny uważa, że powinna być powiadamiana 
o posiedzeniach Zarządu.  
         Radny Jerzy Pałys poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zadał szereg 
pytań Mecenasowi Mirosławowi Semeniukowi. Na część z nich nie otrzymał odpowiedzi od 
Mecenasa, który zaznaczył, iż nie może dokładnie wytłumaczyć zawiłości prawnych, 
ponieważ złamałby zasady obowiązujące prawnika reprezentującego Starostę Powiatu w 
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jednej sprawie i Starostwo w drugiej sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. 
Gdyby Pan Mecenas udzielił informacji na zadane pytania złamałby zasady obowiązujące 
adwokata. Radny zaznaczył, iż należy oddzielić funkcję członka Zarządu Powiatu od 
pracowniczych obowiązków Wicestarosty. Obecnie wszyscy opierają się na zasadzie 
domniemania. To, że Pani Tomik była Wicestarostą i powinna znać przepisy jest nie do końca 
zasadne, ponieważ kodeks pracy mówi, że to pracodawca ma obowiązek poinformować 
pracownika, a Pani Tomik była podwładną pracodawcy. Istnieje wiele niejasnych wątków, ale 
najgorszy jest fakt, że między 23 stycznia i 23 kwietnia podjęto 40-44 uchwały (Zarządu), z 
tego w 4 przypadkach na pewno można byłoby podważyć wynik głosowania biorąc pod 
uwagę wspólne głosowanie Pana Piaseckiego i Pani Tomik, przy kilkunastu głosowaniach 
byłoby to wątpliwe, bo nie wiadomo jak by się zachował Pan Piasecki, natomiast wyniki 
pozostałych głosowań były jednoznaczne. W ciągu 2 miesięcy szereg podjętych uchwał 
można podważyć. Na dzień dzisiejszy nie ma wykładni WSA, bo nie odbyła się jeszcze 
rozprawa, ale wątek Pani Tomik jest bardzo wyraźnie zawarty w pozwie Pana Wojewody 
przeciwko Panu Staroście. Aktualnie Rada może uznać, że skarga była niezasadna, ale 
dzisiejsza uchwała nie rozwiąże tego problemu.  
         Radna Marta Szydłowska zapytała czy sprawa Pani Tomik znajduje się w sądzie. 
Wyraziła przekonanie, że jeśli sprawa ta jest w sądzie to zawiesza to wszystkie postępowania.  
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak poinformowała, iż sprawa związana z Panią 
Tomik znajduje się w sądzie pracy, ale dotyczy innego wątku.  
         Radna Dorota Tomala stwierdziła, iż nie rozumie wypowiedzi Radnego Jerzego Pałysa 
dotyczącej uchwał, głosowań ich oraz ważności i nieważności. Gdyby był to temat sporny to 
Pani Tomik zwalczyłaby o swoje dobro. Radna przypomniała, iż Pan Mecenas Semeniuk 
przekazał odpowiedź na piśmie na zadawane pytania i została ona odczytana na ostatnim 
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Pan Pałys uczestniczył w posiedzeniu i wysłuchał 
wyjaśnienia, więc nie wiadomo, dlaczego obecnie porusza wątek wyjaśniony Komisji.  
         Radny Jerzy Pałys zaznaczył, że opinia Mecenasa Semeniuka nie obejmowała meritum 
tej sprawy i wątku, który poruszył. Zasada domniemania głosowań nad uchwałami została w 
tej opinii pominięta.  
         Radna Dorota Tomala ad vocem przypomniała, iż był czas, kiedy Rada głosowała nad 
odwołaniem Pani Tomik i czas, kiedy podejmowano drugą uchwałę w jej sprawie. Wówczas, 
kiedy zachodziła wątpliwość, że albo Rada podejmie drugą uchwałę, albo Pani Tomik wróci 
wszyscy zagłosowali za podjęciem tej uchwały. Radna nie wie, dlaczego teraz robi się 
zamieszanie. Jeśli osoba czuje się poszkodowana i pokrzywdzona może skorzystać z systemu 
odwoławczego. Rada Powiatu nie powinna rozpatrywać sporów personalnych i osobistych. 
Fakty zostały udowodnione, a Komisja Rewizyjna po dwukrotnym przeanalizowaniu sytuacji 
uznała skargę za niezasadną.  
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko przypomniał, iż z informacji 
przekazanych Komisji Rewizyjnej wątpliwość dotyczyła jedynie 1 uchwały podjętej przez 
Zarząd. Nie można stwierdzić czy Pani Tomik głosowałaby za tą uchwałą czy przeciw. 
Przewodniczący podkreślił, iż Pani Tomik w ciągu 14 dni podjęła pracę w swoim 
macierzystym zakładzie pracy, czyli w Urzędzie Miasta, a dopiero po 2 miesiącach wystąpiła 
ze skargą. Radni w czasie głosowania mieli na karcie do głosowania postawione 
jednoznacznie pytanie i świadomość Radnych przy głosowaniu była taka, że odwołują Panią 
Gabrielę Tomik ze stanowiska Wicestarosty Powiatu i przestaje ona istnieć w Zarządzie 
Powiatu. Źle stało się, że kruczki prawne doprowadziły do tego, że wszystkie drogi formalne 
nie zostały do końca załatwione w uchwale, jednak świadomość osób głosujących była taka 
jak pytanie postawione na karcie do głosowania.  
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         Radny Jerzy Pałys zapewnił, iż nie kwestionuje uchwały przyjętej przez Komisję 
Rewizyjną. Radny szanuje wynik głosowania, w trakcie którego wstrzymał się od głosu, ale 
dla pełni świadomości pozostałych Radnych poruszył niniejszy temat.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Powiatu kończąc dyskusję odczytał, a następnie poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 marca 2013r. na Starostę 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, spośród których 9 Radnych zagłosowało za 
podjęciem uchwały, 3 Radnych było przeciw, natomiast 5 Radnych wstrzymało się od głosu.   
W wyniku głosowania uchwała Nr XL/297/2013 Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi 
z dnia 29 marca 2013r. na Starostę Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego została podjęta 
zwykłą większością głosów. Niniejszą uchwałę załączono do protokołu.  
 
         Radna Marta Szydłowska stwierdziła, iż fakty, które przedstawiła Komisja Rewizyjna 
mogą budzić wiele wątpliwości, co do zasadności skargi, jeśli po kilku miesiącach pracy i 
braku zainteresowania nagle tłumaczy się, iż skarżący nie znał przepisów. Pani Tomik ma 
uprawnienie do wystąpienia do sądu.  
 
 j)  
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uzasadnił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi Pani Barbary Wawrzynowicz na Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w 
sprawie nieprawidłowego wyliczenia dotacji dla Zespołu Niepublicznych Szkół w 
Kędzierzynie – Koźlu, ul. Piastowska 19 prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin i 
Przyjaciół Autystów "Mały Książę". Wyjaśnił, iż Komisja Rewizyjna odstąpiła od 
rozpatrywania niniejszej skargi z uwagi na fakt jej wycofania przez skarżącego w dniu 13 
czerwca 2013r. na piśmie.  
 
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Marek Piątek odczytał i poddał pod głosowanie uzasadniony 
projekt uchwały.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwałę Nr XL/298/2013 Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary 
Wawrzynowicz na Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w sprawie 
nieprawidłowego wyliczenia dotacji dla Zespołu Niepublicznych Szkół w Kędzierzynie – 
Koźlu, ul. Piastowska 19 prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów 
"Mały Książę" podjęto jednogłośnie. Przedmiotową uchwałę załączono do protokołu.  
 
k)  
Uzasadnienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu 
przyznawania wyróżnienia honorowego Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego "Statuetką 
Małe Koziołki" przedstawiła Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak. Wyjaśniła, iż niniejsza 
zmiana wynika z faktu, że w aktualnym stanie funkcjonuje jedna Komisja Edukacji i 
Promocji Powiatu, podczas gdy wcześniej funkcjonowały dwie: Komisja Edukacji oraz 
Komisja Promocji. 
 
Do w/w projektu uchwały nie zgłoszono pytań, ani uwag.  
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         Wiceprzewodniczący odczytał projekt uzasadnionej uchwały, a następnie poddał ją pod 
głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Rady Powiatu Nr XL/299/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przyznawania wyróżnienia honorowego Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
"Statuetką Małe Koziołki" został jednogłośnie podjęta. Niniejsza uchwała – w załączeniu.  
 
Ad. 11  
         Radna Danuta Wróbel złożyła interpelację w sprawie naprawy usterek w drodze 
powiatowej w Grabówce w konsultacji z sołtysem wsi Grabówka Panią I. Urbansky.  
Kopia interpelacji w załączeniu.  
Na zgłoszoną interpelację Radna uzyska pisemną odpowiedź.  
 
Ad. 12  
         Radna Małgorzata Tudaj przypomniała o konieczności udzielenia odpowiedzi na 
pytania zgłaszane na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa w sprawie 
podziału środków zaoszczędzonych z remontu Alei Lisa raz z zakupu materiałów i usług 
remontowych. Ponadto Komisja pytała jak zostały rozdysponowane środki uzyskane ze 
sprzedaży nieruchomości Hurtofarmowi oraz działki przy szpitalu PAKS.  
         Skarbnik Powiatu w kwestii środków ze sprzedaży nieruchomości odpowiedziała, iż 
kwota 1 400 000 zł. została przeznaczona na sfinansowanie ustaleń kontroli NIK w zakresie 
zwrotu subwencji oświatowej. Kwota 150 000 zł. została przeznaczona na modernizację drogi 
Borzysławice – Pawłowiczki, a kwota 1 478 147 zł. została wykorzystana na udzielenie 
pożyczki dla SP ZOZ, którą w późniejszym czasie umorzono. Suma tych kwot to 3 028 147 
zł. Dochody z tytułu sprzedaży w roku ubiegłym wynosiły 3 200 000 od PAKS i 1 400 000 zł. 
z nieruchomości przy ul. Kozielskiej (II rata), co łącznie daje 4 600 000 zł. Na rok bieżący do 
wolnych środków przeszło 1 571 853 zł.  
Odnośnie wolnych środków z tytułu Alei Lisa i ul. Karola Miarki Pani Skarbnik wyjaśniła, iż 
zadania te zostały wykonane do kwot przetargowych. Ich plan był wyższy, lecz były one 
finansowane z kredytu, dlatego kredyt ten został zaciągnięty w wysokości dostosowanej do 
kwot wynikających z przetargu. Nieznaczne oszczędności wygenerowane w paragrafach 
bieżących przeszły do ogólnej puli wolnych środków i były dzielone już na poziomie uchwały 
budżetowej. Wówczas 3 364 943 zł. z wolnych środków w łącznej kwocie 5 596 603 zł. 
zostało uruchomione. Następnie na sesji w lutym br. uruchomiono 972 597 zł. m.in. dla 
innych powiatów na rodziny zastępcze oraz szereg przegłosowanych wydatków. Na sesji w 
marcu uruchomiono kwotę 132 035 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków 
niekwalifikowalnych do projektu "Platforma e-administracja Powiatu Kędzierzyńsko - 
Kozielskiego". Projekt ten pozytywnie przeszedł ocenę, lecz na chwilę obecną nie ma jeszcze 
rozstrzygnięcia. Kolejno na sesji w kwietniu br. uruchomiono kwotę 35 553 zł. z 
przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na przystosowanie i realizację zaleceń 
pokontrolnych PIP. Na dzisiejszej sesji uruchomiono 123 700 zł. na drugą ratę ubezpieczenia 
od OC Powiatowego Zarządu Dróg.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Marek Piątek poinformował, iż razem z 
Wiceprzewodniczącą Danutą Wróbel nie uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym w dniu 22 
czerwca br. organizowanym przez powiat, ponieważ brali czynny udział w spływie pływadeł.  
 
         Radny Jerzy Pałys zwrócił się do Starosty Powiatu, Skarbnika i Przewodniczącej 
Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa z informacją, iż w najbliższym czasie w związku z 
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remontem zostanie zamknięty most w Sławięcicach na drodze nad Kanałem Gliwickim. Z 
tego powodu na drogę powiatową ul. Brzechwy zostanie skierowany wzmożony ruch 
pojazdów. Aktualnie ul. Brzechwy jest w bardzo złym stanie i jeśli Dyrektor PZD nie 
wzmocni sił to koszt jej remontu będzie dużo droższy. Radny poprosił, aby wpłynąć na 
Dyrektora PZD i spowodować intensywniejsze działania związane z naprawą ubytków.  
 
         Radny Marek Piasecki zapytał czy Powiatowy Zarząd Dróg posiada ekspertyzę z MWiK 
odnośnie zapadliska na ul. Piotra Skargi oraz kiedy niniejsza droga zostanie naprawiona.  
         Starosta Powiatu poinformował, iż według informacji uzyskanej od Dyrektora PZD 
jednostka jeszcze nie posiadała ekspertyzy od MWiK. Pan Starosta wie jednak, iż Miejskie 
Wodociągi i Kanalizacje nie przyznają się do tego, by zapadlisko było spowodowane ich 
działalnością. Dyrektor PZD przystąpi do remontu zapadliska i jeśli w trakcie prac okaże się, 
iż jednak jest to spowodowane działalnością MWIK to zostanie sporządzona stosowna 
dokumentacja i powiat będzie czynić starania o odzyskanie środków wydatkowanych na 
remont. Ponadto Pan Starosta poinformował, iż zobowiązano Dyrektora Krysia do 
zintensyfikowania prac zmierzających do poprawy stanu drogi – ul. Brzechwy.  
  
         Radna Małgorzata Tudaj zapytała, w jakim kierunku zmierzają rozmowy dotyczące 
przygotowania wspólnie z Urzędem Gminy materiału w sprawie przystanków autobusowych 
np. na ul. Wojska Polskiego, gdzie znajduje się ogromnie dużo dziur.  
         Starosta Powiatu zaznaczył, iż niniejsza sprawa jest związana z nowym planem 
transportowym, który zgodnie z nowymi przepisami ustawowymi będzie musiał wejść w 
życie w przyszłym roku. W związku z faktem, że większość przystanków MZK znajduje się 
na drogach powiatowych, a ustawa daje możliwości porozumienia się z gminą Zarząd stoi na 
stanowisku, że trzeba przekazać gminie wszystkie przystanki w zarządzanie i utrzymanie.  
         Radna Małgorzata Tudaj zwróciła uwagę, iż ustawa pozwala także na ściąganie środków 
finansowych.  
         Starosta poinformował, iż ustawa mówi o kwocie 5 groszy za zatrzymanie się autobusu. 
W tej sytuacji Zarząd uważa, iż lepszym rozwiązaniem jest przekazanie przystanków gminie.   
         Radna Jadwiga Mroczko zapytała czyją własnością obecnie są przystanki.  
         Starosta Powiatu zaznaczył, iż wiaty przystanków i kosze są własnością MZK. Temat 
dotyczy zatoczek autobusowych.  
         Radna Jadwiga Mroczko zgodziła się z propozycją przekazania zatoczek gminie. 
Poinformowała, że Zarząd Województwa zwrócił się do wszystkich gmin z pismami 
informującymi o przekazaniu gminom w użyczenie zatoczek autobusowych. Przystanki od 
początku były własnością gminy, przy czym w pewnym okresie PKS posiadał zawarte z 
gminami umowy i płacił im za utrzymanie przystanków bardzo niskie kwoty. Później 
zerwano te umowy i utrzymanie przystanków pozostało w gestii gminy.  
         Pan Starosta zaznaczył, iż Zarząd będąc świadomym kosztów utrzymania przystanków 
chce przekazać je gminie, ponieważ nie dysponuje brygadami porządkowymi, które tymi 
sprawami by się zajmowały. Przy drogach powiatowych znajduje się około 120 przystanków.  
 
         Radny Henryk Chromik zwrócił się z prośbą, aby Dyrektor PZD sprawdził w stan drogi 
powiatowej Bierawa – Cisek prowadzącej do budowanego mostu. W tej drodze występują 
liczne ubytki, które jeśli nie zostaną załatane to w niedalekiej przyszłości uniemożliwią 
przejazd.  Ponadto Radny poinformował, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji Infrastruktury i 
Bezpieczeństwa zwracał się do Dyrektora Krysia o wykoszenie pobocza i przycięcie lub 
wycięcie kilku drzew zasłaniających kierowcom widoczność przy wyjeździe z ul. Mostowej 
(od mostów) na ul. Gliwicką w pobliżu Starego Koźla.  
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Radny poinformował również, że powiat otrzymał dofinansowanie w ramach "schetynówek" 
do inwestycji na ul. Mickiewicza w Bierawie. W związku z tym faktem Dyrektor PZD 
powinien ponownie dokonać pomiarów i przeliczenia wydatków, gdyż otrzymana kwota 
powinna wystarczyć na wykonanie chodnika i ścieżki.  
         Starosta Artur Widłak zaznaczył, iż droga 1404 O Cisek – Bierawa będzie 
najprawdopodobniej remontowana w całości na odcinku kilku kilometrów. Zostanie na niej 
położona całkowicie nowa nawierzchnia. Z oszczędności na budowie mostu kwota około 
6 000 000 zł. będzie do dyspozycji Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego i zostanie 
wykorzystana na remont drogi 1404 i 1403 Roszowice – Biadaczów.  
Odnośnie "schetynówek" Pan Starosta potwierdził, iż wpłynęła oficjalna informacja o 
otrzymaniu środków na Al. Lisa, natomiast nie otrzymano jeszcze oficjalnej wiadomości w 
sprawie ul. Mickiewicza w Bierawie. Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Dyrektor Kryś 
otrzymał polecenie ponownego sprawdzenia kosztorysów. W gminie Bierawa bez wiedzy 
Zarządu odbyło się spotkanie z Dyrektorem Krysiem, na którym podjęto ustalenia, z jakimi 
Zarząd Powiatu nie do końca się zgadza. Zaproponowano skrócenie odcinka budowy 
chodnika i wyremontowanie nawierzchni, która nie jest w złym stanie. Niedopasowanie 
poziomu chodników do poziomu jezdni Pan Starosta uważa za pretekst, gdyż można wykonać 
obniżenia przy zjazdach. Zdaniem Pan Starosty znajduje się tam miejsce na wykonanie w 
pełnym zakresie poboczy łącznie ze ścieżką rowerową.  
 
         Radna Jadwiga Mroczko zwróciła się z prośbą, aby Starosta sprawdził w terenie stan 
drogi powiatowej (Karchów –DK 38), którą gmina Pawłowiczki proponuje zgłosić do 
"schetynówek" na przyszły rok. Niniejsza droga jest bardzo podziurawiona i w pewnych 
miejscach w ogóle nie da się nią przejechać. Najgorszy stan jest na odcinku od skrzyżowania 
głównej drogi do Karchowa.  
         Radna Beata Łobodzińska zaproponowała, aby Starosta udał się także na ul. 
Krzywoustego, żeby sprawdzić, że jest ona w bardzo złym stanie. 
         Radna Marta Szydłowska dodała, by sprawdzić również stan dróg: ul. Krzywoustego, 
ul. Królowej Jadwigi, Alei Lisa i kilku innych.  
         Radna Barbara Wołowska zaprosiła do wizji lokalnej dróg powiatowych na terenie 
gmin: Reńska Wieś i Polska Cerekiew.  
 
Ad. 13  
         Wiceprzewodniczący Rady Marek Piątek zamknął obrady XL sesji Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
 
 
Protokołowała: 
Anna Kramarz 
 
 


