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

z dnia 09 lipca 2013r. 
 
Ad. 1 
         Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jahn o godzinie 1400 otworzył obrady XLI 
nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu witając wszystkich zebranych na sali obrad. 
 
Sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek grupy 12 Radnych. Wniosek o zwołanie sesji 
stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 2  
         Na sali posiedzeń znajdowało się 19 spośród ustawowego składu 21 Radnych, przy 
czym Rada na poprzedniej sesji przyjęła rezygnację Radnej Teresy Koczubik z mandatu. Pan 
Przewodniczący stwierdził, iż obrady są prawomocne.  
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
Ad. 3 
         Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż w dniu dzisiejszym na jego ręce 
wpłynął wniosek o odwołanie Pana Artura Widłaka ze stanowiska Starosty Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Odczytał treść podpisanego przez 13 Radnych: Beatę 
Łobodzińską, Rajmunda Frischko, Barbarę Wołowską, Małgorzatę Tudaj, Stefana Wałacha, 
Marka Piątka, Józefa Gismana, Henryka Chromika, Fryderyka Trautberg, Piotra Jahn, 
Jadwigę Mroczko, Grzegorza Duszel i Danutę Wróbel wniosku wraz z uzasadnieniem 
obejmującym 8 powodów ujętych w punktach.  
Wniosek stanowi załącznik do protokołu, a jego kopie zostały przekazane wszystkim 
Radnym.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu zgodnie z wymogami formalnymi przekazał niniejszy 
wniosek do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.  
 
         Radna Dorota Tomala – członek Zarządu Powiatu odniosła się do treści odczytanych 
zarzutów. Odnośnie pkt 8, czyli braku dostatecznej współpracy z innymi samorządami 
lokalnymi przypomniała: "Nie kto inny, ale Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Pani 
Małgorzata Tudaj nieudolnie prowadząc spotkanie komisji obu: infrastruktury i komisji z 
Urzędu Gminy doprowadziła do tego, że tylko się ośmieszyliśmy i w efekcie czego nie doszło 
do kolejnych spotkań, bo wykazaliśmy się dużą impertynencją i dużym brakiem 
odpowiedzialności za to, co powinno z naszej strony wypłynąć. Chodzi o to, że to było 
nieprzygotowane i zlekceważeni zostali nasi goście. Na wniosek kolejnych spotkań nie było 
inicjatywy. Uznała Pani Tudaj na jednym ze spotkań, że nie widzi współpracy z gminą 
Kędzierzyn – Koźle, z komisjami." 
Komentując zarzut ujęty w punkcie 7 tj, ignorowanie uroczystości państwowych i lokalnych 
Radna stwierdziła, iż członkowie Zarządu nie skarżyli się komukolwiek z Radnych, że muszą 
uczestniczyć w jakichś spotkaniach, na których bywają. Zapewniła, iż osobiście takich skarg 
nie zgłaszała. Wyjaśniła, iż w okrojonym składzie Zarządu Powiatu bardzo trudno jest dzielić 
obowiązki w okresie letnim, kiedy odbywa się ogromnie dużo różnych imprez i uroczystości. 
Zarząd dzieli je tak jak uznaje, że powinno być. Ze strony Zarządu skarg na ten zakres 
obowiązków nie było, więc zdaniem Radnej kolejny zarzut jest nietrafiony.   
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W kwestii ujętego w punkcie 6 zarzutu o niewłaściwy nadzór nad działalnością SP ZOZ 
Radna zwróciła uwagę, iż dopiero w tym roku po dwóch kontrolach zewnętrznych okazało 
się, jaki faktycznie jest stan SP ZOZ i gdyby nie to, co autorzy wniosku próbują teraz 
podważyć to za rok lub dwa ich rękami doszłoby do prywatyzacji szpitala, gdyż zmierzało to 
w tym kierunku: "Utajniamy dochody po to, żeby później z ręką w nocniku budzić się 
stwierdzając takie zadłużenie a nie inne – nie jesteśmy w stanie sobie poradzić tak, że proszę 
Państwa z tym ja się również nie zgadzam. Audyt wykazał rzeczywisty stan zadłużenia tego 
szpitala i naszą teraz rolą jest zrobić wszystko żeby temu szpitalowi pomóc wyjść na prostą." 
W odpowiedzi na zarzut w punkcie 3 – brak dostatecznej informacji o pracach zarządu Radna 
zwróciła uwagę, iż punkt ten w całości został przytoczony przez autorów i nawet nie do końca 
zmieniony z wniosku, jakim autorzy z inną grupą odwoływali Starostę Powiatu w osobie Pana 
Gismana.  
Odnośnie pkt 2 – Starosta Powiatu nie wykonuje zapisów ustawy o samorządzie powiatowym 
– Radna przypomniała: "Nie kto inny tylko Państwo własnymi głosami i niechęcią do 
tworzenia składu - uzupełnienia składu zarządu uniemożliwiacie zwiększenie tego składu, 
więc albo Państwo hipokrytami jesteście już tak dosłownymi, albo zapominacie co tutaj się 
dzieje przez te wszystkie lata, a to Państwo bojkotujecie sesje, na których miał być 
powoływany – uzupełniany skład Zarządu więc trochę rzetelności." 
 

         Przewodniczący Rady Powiatu przytoczył treść art. 31 ust. 3 "…Głosowanie w 
sprawie odwołania rada powiatu przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej 
na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż 
po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.…". Zgodnie z tym zapisem poinformował, 
iż kolejna sesja odbędzie się po 09 sierpnia br.  

 
Ad. 4  
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn zamknął obrady XLI nadzwyczajnej sesji Rady 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
 
 
Protokołowała: 
Anna Kramarz 
 


