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

z dnia 19 lipca 2013r. 
 
Ad. 1 
         Obrady XLII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu otwarła Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Danuta Wróbel, która poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego Wójta 
Gminy Bierawa Ryszarda Gołębowskiego.  
 
         Następnie Wiceprzewodnicząca Rady powitała przybyłych na obrady: Starostę Powiatu 
Artura Widłaka, Skarbnika Powiatu Wiesławę Trelkę, Sekretarza Powiatu Alicję Brol – Polak 
oraz Radnych Powiatu, Dyrektorów jednostek organizacyjnych i Kierowników Wydziałów 
oraz wszystkich przysłuchujących się obradom i przedstawicieli lokalnych mediów.  
 
Niniejsza sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w celu podjęcia niezbędnych 
uchwał (Wniosek załączono do protokołu).  
 
Ad. 2  
         Na sali posiedzeń znajdowało się 12 spośród 20 Radnych, więc Pan Przewodniczący 
stwierdził, iż obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarło 6 Radnych). 
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
         Radny Jerzy Pałys zgłosił zastrzeżenia do punktu 3 h) - podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego dotyczącej Helimed Diagnostic Imaging Sp. 
z o.o. Stwierdził, iż podejmowanie uchwały w zaproponowanej formie jest bezprzedmiotowe, 
gdyż sprawa ta jest już "po fakcie". Uzasadniając wniosek, aby nie głosować przedmiotowej 
uchwały Radny poinformował, że 25 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, na 
którym Starosta Powiatu podjął wniosek Dyrektora SP ZOZ o przedłużenie na kolejne lata 
umowy dla firmy Helimed dzierżawiącej grunt i prowadzącej badania tomografem. 
Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali wolę przedłużenia niniejszej umowy nie 
podejmując dyskusji. W protokole z posiedzenia Zarządu znajduje się zapis, iż tę sprawę 
Zarząd przekazuje do Wydziału Geodezji celem przeprowadzenia zwykle obowiązującej w 
Starostwie procedury. Niniejszy temat przekazano do wiadomości Wydziałowi Zdrowia i 
Opieki Społecznej. Dotąd wszystko zostało zrobione zgodnie z procedurami obowiązującymi 
w tym zakresie, ale dalej nastąpiło ich złamanie, gdyż zanim Wydział Geodezji przygotował 
stosowny materiał i uchwałę na dzisiejszą sesję zgodną z wolą Zarządu Kierownik Wydziału 
Zdrowia osobiście podpisał pismo Nr Zd. 8023.45/213 i wysłał je w dniu 27 czerwca jako 
informację dla Dyrektora SP ZOZ, że Zarząd podjął zgodną uchwałę o przedłużenie umowy z 
Helimedem na 3 lata – zgodnie z wpisem w protokole Zarządu. Na podstawie pisma 
Kierownika Jerzego Kucharskiego Dyrektor SP ZOZ polecił swoim służbom przygotowanie 
aneksu do umowy. Przedmiotowy aneks sporządzono natychmiast i wysłano do firmy 
Helimed w dniu 08 lipca br. pismem o nr 1009/2013 SP ZOZ, w którym zaproponowano 
przedłużenie umowy od dnia 22 lipca 2013r. do 21 lipca 2016r. W związku z powyższym 
Radny ma wątpliwości czy niniejsza uchwała powinna być w dniu dzisiejszym podejmowana, 
gdyż jest to po fakcie – sprawa została załatwiona. Według Radnego nie była to wola 
Zarządu. Wyjaśnił, iż liczył na to, że Zarząd bardziej pochyli się nad niniejszym tematem 
biorąc pod uwagę, iż urządzenie w szpitalu zostało sprowadzone w 1997r. jako niesprawne. 
W 1998r. znaleziono lampę, zamontowano ją i wówczas sprzęt zaczął działać. Przez 15 lat 
niniejsze urządzenie działało, przy czym w 2008r. dokonano jego liftingu. W tym okresie co 
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najmniej 3 firmy wyprodukowały znacznie lepsze urządzenia. Zdaniem Radnego Powiat 
Kędzierzyńsko – Kozielski posiadający 100 000 mieszkańców zasługuje na dużo lepszy 
aparat. Zaznaczył, iż nie mówi o zmianie firmy, która na gruncie powiatowym wybudowała 
obiekt i dba o interes powiatu, ale uważa, że można było wynegocjować warunki 
wprowadzenia nowszego i lepszego urządzenia. Tę okazję zaprzepaszczono na kolejne 3 lata, 
bo procedura przedłużenia umowy została już zakończona.   
         Starosta Powiatu zwrócił uwagę, iż sesję zwołano na wniosek Zarządu Powiatu i Zarząd 
nie wyraża zgody na jakiekolwiek zmiany w porządku obrad. Poinformował, iż od kilku 
tygodni dochodzą do niego nieprawdziwe w większości informacje i nie wie, przez kogo są 
one puszczane w eter. Zgodnie z tymi informacjami Helimed miałby pracować na złomie – 
gdyż takie informacje do Starosty docierały. Pan Starosta przypomniał, iż uchwała, którą 
Rada ma dziś głosować nie dotyczy jakości sprzętu, ponieważ Rada ani Zarząd nie mają 
żadnego wpływu na to. Rada ma podjąć uchwałę przedłużającą dzierżawę gruntu, na którym 
znajduje się budynek własności Helimedu. Odnosząc się do uwag o jakości aparatury Starosta 
zaznaczył, iż na szybko zaczął gromadzić informacje, z których wynika, iż sprzęt jest co 
najmniej średniej lub wysokiej jakości. W 2011r. niniejszy sprzęt był upgrade'owany i 
posiada on specjalistyczne oprogramowanie. Dzięki temu możliwe jest diagnozowanie i 
obrazowanie takich badań, jakie wykonują jeszcze 2 jednostki na terenie województwa. 
Starosta wyraził przekonanie, iż "awantura", która zaczyna się robić jest sterowana nie 
wiadomo w jakim celu, ale jest to działanie bardzo niebezpieczne dla opieki zdrowotnej na 
terenie powiatu i dla mieszkańców. Pan Starosta zapewnił, iż na życzenie Rady może 
odczytać zgromadzone informacje na temat sprzętu. Ponadto poinformował, iż w najbliższą 
środę spotyka się z Prezesem Helimedu i będą szczegółowo rozmawiać o jakości sprzętu, o 
którym jest obecnie mowa. Jedno z urządzeń pochodzi z 2008r., a drugie z 2002r. przy czym 
z tego rocznika jest jedynie sam korpus, bo wyposażenie techniczne i obrazowe 
upgrade'owano. To nie świadczy, iż sprzęt ten jest stary. Sprzęt o takich parametrach jest 
aktualnie produkowany. Rezonanse magnetyczne schodzące z taśm produkcyjnych są tej 
samej jakości i parametrów jak ten, który posiada Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski. Do 
kwestii wadliwości Pan Starosta nie może się ustosunkować, natomiast dysponuje 
oświadczeniem, że firma posiada podpisaną umowę serwisową z producentem i ewentualne 
usterki są na bieżąco usuwane. Od początku zainstalowania do dnia dzisiejszego sprzęt był 
serwisowany przez producenta – firmę General Electric, co zapewnia jego bezproblemową i 
ciągłą obsługę. Awarie są usuwane na bieżąco, niemal natychmiast, co zapewnia tzw. pakiet 
serwisowy i pracę bez większych przestojów, co jest często dość powszechne w takich 
pracowniach. Pan Starosta wyraził przekonane, iż tworzenie takiej atmosfery wokół tego 
tematu nie jest przypadkowe, są to działania sterowane, polityczne, które niestety uderzają w 
opiekę zdrowotną powiatu. Zaznaczył, iż sam był pacjentem badanym tomografem i uważa, 
że sprzęt jest wysokiej jakości. Lekarze opisujący badanie nie mieli co do tego wątpliwości. 
Poprosił o komentarz Radnego Grzegorza Duszela, który jest pracownikiem SP ZOZ. 
Stwierdził, iż próba niepodpisania umowy jest dla niego rzeczą niezrozumiałą. Zapytał czy 
oznacza to, że Helimed ma zabrać sprzęt i wyprowadzić się z obiektu pozostawiając szpital 
bez tomografu i rezonansu. Stwierdził, iż nie wyobraża sobie, żeby szantażować firmę 
zawarciem lub niezawarciem umowy po to, by ona miała postawić inny sprzęt. Jest to 
autonomiczna decyzja firmy.  
         Prowadząca obrady Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła uwagę, iż uchwała nie dotyczy 
sprzętu.  
         Radny Józef Gisman wyraził zaskoczenie wypowiedzią Radnego Jerzego Pałysa i 
stwierdził, iż ktoś wprowadził Radnego w duży błąd. Zwrócił uwagę, iż obaj byli członkami 
Zarządu, kiedy wprowadzono rezonans, który był pierwszym tego typu sprzętem w 
Województwie Opolskim. Rezonans ten został zmodyfikowany w 2011r. Wprowadzono 
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wówczas całkowicie inny – nowy sprzęt z oprogramowaniem i dodatkowymi urządzeniami, a 
nie tylko lampę. Jest to sprzęt na najwyższym poziomie z roku 2011 i prawdopodobnie jest to 
najbardziej nowoczesny sprzęt w Województwie Opolskim, bo jako jedyny posiada 
urządzenia do badania sutka. Rezonansów z tego typu urządzeniem jest jedynie kilka w kraju.  
Radny ponownie podkreślił, iż jest zdziwiony wypowiedzią Radnego Pałysa i powstałym 
szumem medialnym. Wyprowadzenie rezonansu czy tomografu ze szpitala w Kędzierzynie – 
Koźlu jest bardzo niebezpieczne, bo może okazać się, że nikt nie zdecyduje się wejść na to 
miejsce, a nie ma firm mających tak dobry sprzęt i bezinteresownie prowadzących badania, 
bez żadnych umów ani kontraktu. Należy pamiętać, że powiat dzierżawi teren, na którym 
firma samodzielnie wybudowała nowoczesne obiekty bez udziału finansowego powiatu. Na 
tym samorząd korzysta pobierając opłaty za dzierżawę. Niepodpisanie umowy dla Radnego 
jest niezrozumiałe. Uważa, że Radnego Pałysa wprowadzono w błąd. W roku 2011 trzeba 
było wyciąć zewnętrzną ścianę w obiekcie, po to by móc wprowadzić nowy sprzęt, którego z 
uwagi na duże gabaryty nie można było w inny sposób przetransportować.   
         Radny Jerzy Pałys podkreślił, iż nie mówił o tym, aby nie podpisywać umowy 
dzierżawy, zwracał jedynie uwagę na nieprawidłowości związane z procedurami.  
         Radny Grzegorz Duszel odniósł się do zasad i relacji pomiędzy organem wykonawczym 
i stanowiącym, które były powodem złożenia przez niego rezygnacji z przewodniczenia 
Komisji Zdrowia. Zaznaczył, iż przeciwstawia się ograniczaniu suwerenności Rady i 
naruszaniu jej kompetencji. Jeśli w istocie Zarząd podjął decyzję i przekazał ją do realizacji, 
podczas gdy Rada w dniu dzisiejszym dopiero ma podjąć tę decyzję to należy zastanowić się, 
co będzie, jeśli Rada tej decyzji nie podejmie. Takiemu procederowi Radny będzie się zawsze 
przeciwstawiał, jeśli będą naruszane kompetencje Komisji lub Rady. Na ostatnie posiedzenie 
Komisji Zdrowia, które odbyło się klika dni temu "wrzucono" 3 projekty uchwał dotyczące 
przedłużenia czasu trwania umów dzierżawy. Poza dwiema mającymi mniejszą rangę trzecia 
uchwała nie została poddana wyczerpującej dyskusji, ponieważ na posiedzeniu nie było 
przedstawicieli SP ZOZ. Starosta Powiatu obiecywał, iż na sesji przedstawiciele SP ZOZ 
udzielą wyczerpujących informacji i odniosą się do uwag na temat sprzętu zgłaszanych w 
dyskusji. Niestety na sali obrad nie ma żadnego przedstawiciela SP ZOZ, a nikt z obecnych 
nie jest ekspertem w dziedzinie sprzętu medycznego. Powszechnie wiadomo, że sprzęt 
techniczny starzeje się szybciej, a postęp w dziedzinie techniki nieustannie trwa. Radny 
uważa, iż obecnie jest idealny moment do tego, by negocjować modernizację sprzętu w 
przyszłości chyba, że istnieje przekonanie, że dostawca usług będzie to robił z własnej woli. 
Radny poruszył także kwestię ceny za te usługi jaką ponosi szpital w związku z badaniem 
pacjentów. Poinformował, iż na terenie kraju firmy zewnętrzne lokują swoją działalność w 
obiektach publicznych i wówczas często negocjuje się z nimi cenę jednostkową za badanie na 
innym poziomie niż w przypadku badań wykonywanych dla pacjentów z zewnątrz. 
Zaznaczył, iż jedynie sygnalizuje skalę zagadnień, które przy okazji przedłużenia umów 
wypływają.  
         Starosta Artur Widłak wyjaśniając procedury podkreślił, iż Zarząd Powiatu nie 
wkroczył w kompetencje Rady i nie podjął uchwały, tylko wyraził pozytywną opinię i 
skierował do dalszego procedowania, czyli do komisji oraz wydziału merytorycznego celem 
przygotowania projektu uchwały. Nie nastąpiło żadne wkroczenie w kompetencje Rady.  
Zarząd wydał opinię, a nie uchwałę i w efekcie dalszego procedowania na dzisiejszą sesję 
przygotowano uchwałę Rady.  
         Radna Jadwiga Mroczko nawiązała do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
powiatu, która ma być poddana pod głosowanie jako pierwsza. Poinformowała, że Starosta 
Powiatu na wczorajszym posiedzeniu Komisji Infrastruktury znając wnioski z posiedzenia 
Komisji Budżetu pokrywające się z wnioskami i dyskusją Komisji Infrastruktury powiedział, 
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iż zostanie dokonana zmiana w tej uchwale. Zwróciła uwagę, iż obiecanej zmiany nie 
dokonano.  
         Starosta Powiatu stwierdził, iż wprowadzenie zmian po wczorajszym posiedzeniu 
Komisji na dzisiejszą sesję jest niemożliwe. Zmiana jest przewidziana na następną sesję. 
Sprostował, iż nie informował Komisji, że zmiana zostanie wprowadzona w dniu dzisiejszym, 
bo jest to technicznie niemożliwe.  
         Radna Jadwiga Mroczko wyraziła oburzenie tą wypowiedzią twierdząc, że zmiana 
wydatków bieżących na majątkowe nie jest skomplikowana. Zapytała czy Starosta w tym celu 
zwoła następną sesję.  
         Starosta ponownie wyjaśnił, iż obiecywał Komisji, że zmiana zostanie wprowadzona, 
ale nie twierdził, iż nastąpi to na dzisiejszej sesji. Stwierdził, iż jeśli Radni wyrażą taką wolę 
to zwoła kolejną sesję.  
         Radna Jadwiga Mroczko zwróciła uwagę, iż trwa sezon urlopowy i Radni również chcą 
z niego skorzystać. Stwierdziła, iż skoro Starosta obiecał wprowadzić zmianę to powinien 
dotrzymać obietnicy.  
         Starosta odczytał wniosek Komisji Infrastruktury, która proponowała, aby w przypadku 
braku środków po przetargu na dokończenie remontu drogi powiatowej w Naczęsławicach 
zdjąć środki z planowanego na rok bieżący remontu cząstkowego drogi 1211 O Ucieszków – 
Zwiastowice w celu zakończenia remontu w Naczęsławicach. Zaznaczył, iż w pierwszej 
kolejności trzeba rozstrzygnąć przetarg i jeśli nastąpi brak środków to wówczas będzie można 
je przesunąć.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady zakończyła dyskusję zwracając uwagę, iż Radni mają prawo 
wypowiadania się przy podejmowaniu poszczególnych uchwał.  
 
Ad. 3 a)  
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka uzasadniła szczegółowo konieczność podjęcia 
uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego na 2013 rok. Uzasadnienie na piśmie załączono do uchwały.  
 
         Wiceprzewodnicząca Danuta Wróbel powitała przybyłą na sesję Zastępczynię 
Dyrektora SP ZOZ Panią Alinę Janik.  
 
         Radna Marta Szydłowska zapytała, na jaki cel zostaną przeznaczone środki przekazane 
przez Zakłady Azotowe i Petrochemię Blachownia. 
         Skarbnik Powiatu poinformowała, iż przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na 
fundusz wsparcia policji, a dokładnie na remonty w budynku Komendy.  
         Radna Marta Szydłowska nawiązując do sprzedaży apteki przy ul. Judyma zwróciła 
uwagę, iż apteka zajmuje jedynie część budynku i w związku z przeniesieniem agregatu 
zapytała czy pozostała część obiektu również jest przeznaczona do sprzedaży.  
         Skarbnik Wiesława Trelka poinformowała, iż agregat znajduje się w budynku apteki.  
         Kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Jerzy Kucharski wyjaśnił, iż cały 
budynek, w którym znajduje się apteka jest przeznaczony do sprzedaży, stąd zaszła 
konieczność wyprowadzenia z niego agregatu.  
         Starosta Powiatu dodał, iż względy techniczne spowodowały konieczność usunięcia 
agregatu z obecnie zajmowanego miejsca. Nie ma innej możliwości, gdyż budynku nie można 
dzielić na czwartą, czy piątą część. Należy również wziąć pod uwagę działkę. Urząd Miasta 
nakłada pewne warunki w przypadku podziału działek. Starostwo chciało dokonać podziału 
według własnego ustalenia, ale tę propozycję podziału Urząd Miasta zaopiniował negatywnie, 
gdyż zgodnie z uchwałą Rady Miasta budynek użyteczności handlowej musi posiadać 
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określoną liczbę miejsc parkingowych itd. Starostwo musi dokonać podziału uwzględniając te 
wymogi.   
 
         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, spośród których 13 Radnych opowiedziało się za 
podjęciem uchwały, natomiast 5 Radnych wstrzymało się od głosu.   
Uchwała Nr XLII/300/2013 Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok została podjęta zwykłą większością 
głosów. W/w uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
b)  
         Skarbnik Powiatu uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Poinformowała, iż podjęcie niniejszej uchwały 
jest konsekwencją poprzedniej uchwały dotyczącej wprowadzonych zmian w budżecie 
powiatu oraz uruchomienia wolnych środków w kwocie 111 467 zł. Zmiana WPF dotyczy 
kolumny 13 zawierającej dane za 2013r.  
 
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, spośród których 13 Radnych opowiedziało się za 
podjęciem uchwały, natomiast 5 Radnych wstrzymało się od głosu.   
Uchwała Nr XLII/301/2013 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej została większością głosów podjęta. Niniejszą uchwałę 
załączono do protokołu.  
 
c)  
         Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Alicja Pałosz 
omówiła projekt uchwały w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Kędzierzyńsko – 
Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w Kędzierzynie – Koźlu. Wyjaśniła, iż utworzenie 
mniejszej szkoły wynika z potrzeby środowiska lokalnego. Umożliwi ona osobom, które 
ukończyły 15 rok życia i edukację na poziomie szkoły podstawowej, a z różnych przyczyn 
mają opóźnienia w cyklu kształcenia ukończenie nauki na poziomie szkoły gimnazjalnej. 
Ukończenie niniejszej szkoły da możliwość dalszego kształcenia w Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych i późniejszego odnalezienia się na rynku pracy. Szkoła ta 
powstanie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, gdzie funkcjonuje Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych. Na utworzenie przedmiotowej szkoły wyraziły zgodę 
wszystkie gminy Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego zawierając porozumienie w dniu 19 
czerwca br.  
         Radna Dorota Tomala zapytała czy podana w § 15 pkt 3 statutu gimnazjum minimalna 
liczba uczniów wynika ze specyfiki tej szkoły.  
         Inspektor Alicja Pałosz odpowiedziała, że liczba ta wynika ze sposobu kształcenia tych 
uczniów. Uczniowie będą kształceni w cyklu zaocznym. 
         Radna Dorota Tomala zwróciła uwagę na błąd stylistyczny w § 23 pkt 1 statutu i 
poprosiła o skorygowanie sformułowania "może być" na "może ubiegać się".  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel uwzględniając zgłoszoną poprawkę w § 23 
statutu odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie założenia i 
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prowadzenia przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w 
Kędzierzynie – Koźlu.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania Uchwałę nr XLII/302/2013 Rady Powiatu w sprawie założenia i 
prowadzenia przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w 
Kędzierzynie – Koźlu podjęto jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do 
protokołu.  
 
d)  
         Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013r." 
przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Czeczot. 
Poinformowała, iż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na 
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznych planów współpracy z 
organizacjami pozarządowymi. Taki zapis znajduje się w art. 5a ustawy. Kolejny podpunkt 
tego artykułu mówi, iż jednostka samorządu terytorialnego może uchwalić wieloletni program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. W 2011r. Rada Powiatu skorzystała z 
nowelizacji ustawy i uchwaliła wieloletni program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na lata 2011 – 2015. W wyniku skargi Fundacji Wiedzieć Więcej Wojewoda 
Opolski w ramach nadzoru prawnego wskazał, iż zasadne byłoby podjęcie rocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rozstrzygnięcia nadzorcze w innych 
województwach w tym zakresie są zupełnie inne, niemniej jednak Starosta i Zarząd Powiatu 
wychodząc naprzeciw organizacjom pozarządowym postanowili wprowadzić roczny program 
współpracy. Przekazany Radnym z projektem uchwały program roczny był zgodnie z 
przepisami tj. uchwałą Rady Powiatu konsultowany z organizacjami pozarządowymi. Uwagi 
do niego wniosła również Rada Działalności Pożytku Publicznego. Przedmiotowe uwagi 
zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu. Pani Dyrektor zaznaczyła, iż program na rok 2013 jest 
bardzo podobny do programu wieloletniego, gdyż musi on być spójny z programem 
wieloletnim z uwagi na to, że obydwa te programy będą obowiązywały. W wyniku dyskusji 
na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uzgodniono, że program 
na 2013r. zostanie przyjęty w proponowanej wersji, natomiast Rada ta mocniej zaangażuje się 
w tworzenie programu przyszłorocznego.  
         Radna Małgorzata Tudaj zapytała czy uwagi Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego zostały uwzględnione w przekazanym Radnym Powiatu projekcie.  
         Pani Dyrektor zapewniła, iż zgłoszone uwagi uwzględniono w przesłanym do Radnych 
Powiatu projekcie uchwały i programu.  
         Radna Małgorzata Tudaj zapytała ile dotąd było ogłoszonych przez Zarząd Powiatu 
konkursów ofert.  
         Dyrektor Czeczot upewniła się, iż Radna pyta o konkursy na realizację zadań i 
odpowiedziała, iż Zarząd Powiatu nie ogłaszał w tym roku żadnych konkursów, ponieważ nie 
było takiej potrzeby. Zadania własne powiatu są realizowane przez własne jednostki.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady odczytała, a następnie poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013r."  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XLII/303/2013 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia "Programu współpracy 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013r." została 
podjęta jednogłośnie. W/w uchwała – w załączeniu.  
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e) 
         Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Waldemar 
Nowak uzasadnił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania 
umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
Poinformował, iż przedmiotem niniejszej uchwały jest nieruchomość będąca własnością 
Powiatu, znajdująca się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1. Umową najmu objęte są 2 
pomieszczenia o powierzchni łącznej 25m2 położone na parterze głównego budynku ZS nr 1 
znajdującego się na działce nr 1598/3 w Kędzierzynie – Koźlu o powierzchni 0,9122 ha. 
Pomieszczenia te są wynajmowane firmie INTERTUR na cele prowadzenia sklepiku 
uczniowskiego. Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła 30.06.2013r. Proponuje się 
przedłużenie umowy o 3 lata i w związku z tym wymagana jest zgoda Rady Powiatu.  
         Wiceprzewodnicząca Danuta Wróbel zapytała czy kwoty najmu wynajmowanych 
pomieszczeń ulegają zmianie.  
         Kierownik Waldemar Nowak odpowiedział, iż podmioty ustalają stawki według 
własnych zasad, choć nie ma przeszkód, aby się kierowały stawkami ustalonymi przez 
powiat. Tak też najczęściej się dzieje, ale nie ma takiego obowiązku.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu odczytała, po czym poddała pod głosowanie 
uzasadniony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania 
umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie zagłosowali za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwałę Nr XLII/304/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody 
na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego podjęto jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała stanowi 
załącznik do protokołu.  
 
f) 
         Kierownik Waldemar Nowak przedstawił uzasadnienie projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Wyjaśnił, że niniejszy projekt dotyczy 
przedłużenia czasu trwania umowy najmu znajdującej się w użyczeniu SP ZOZ 
nieruchomości wspólnikom Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej S.C Bożenie Misiaszek, 
Barbarze Rybczyńskiej i Marcie Swach z przeznaczeniem na cele medyczne na okres do 3 lat. 
Przedmiotem najmu są 4 pomieszczenia o powierzchni łącznej 82,77m2 w budynku 
przychodni przyszpitalnej przy ul. Roosevelta 4 na działce nr 2225/5 o powierzchni 3,0985 ha 
w obrębie Koźle. Dotychczasowa umowa wygaśnie 21.07.2013r. Na kolejne przedłużenie 
umowy wymagana jest uchwała Rady Powiatu. 
 
Do niniejszego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu odczytała i poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
W głosowaniu 18 Radnych jednogłośnie opowiedziało się za podjęciem uchwały.  
Uchwała Nr XLII/305/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu 
trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego została jednogłośnie podjęta. Przedmiotową uchwałę załączono do protokołu.  
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g) 
         Kierownik Wydziału Geodezji Waldemar Nowak uzasadnił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Poinformował, iż przedmiotem uchwały 
jest wyrażenie zgody na przedłużenie czasu trwania umowy dzierżawy nieruchomości 
znajdującej się w użyczeniu SP ZOZ. Nieruchomość ta została wydzierżawiona Zakładowi 
Usługowo – Handlowemu "Kormoran" s.c. z przeznaczeniem na prowadzenie apteki. Umowa 
zostanie zawarta na dzierżawę gruntu o powierzchni 160,11m2 wraz z budynkiem apteki o 
powierzchni 114,24m2. położonym przy ul. Judyma 4 na działce nr 1043/8 o powierzchni 
1,3407 ha w obrębie Kędzierzyn na okres do 3 lat. Dotychczasowa umowa dzierżawy 
wygaśnie 11.08.2013r. Na zawarcie kolejnej umowy wymagana jest uchwała Rady Powiatu.  
 
Do niniejszego projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego i poddała go pod głosowanie. 
W głosowaniu 17 Radnych jednogłośnie opowiedziało się za podjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania uchwałę Nr XLII/306/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody 
na przedłużenie czasu trwania umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego podjęto jednogłośnie. Niniejsza uchwała – w 
załączeniu.  
 
h)  
         Kolejno Pan Kierownik Waldemar Nowak uzasadnił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Poinformował, iż przedmiotowa 
nieruchomość znajduje się w użyczeniu SP ZOZ. Przedłużenie umowy proponowane jest na 
okres do 3 lat. Umowa zostanie zawarta na dzierżawa gruntu o powierzchni 176m2 

stanowiącego część działki nr 2225/5 o powierzchni 3,0985 ha w obrębie Koźle. Dzierżawca 
tj. Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. z własnych środków na dzierżawionym gruncie 
wybudował budynek Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej. 
Dotychczasowa umowa wygasa 21.07.2013r. Na przedłużenie umowy wymagana jest zgoda 
Rady Powiatu.  
         Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Małgorzata Tudaj poinformowała, iż Komisja w 
dniu wczorajszym analizowała niniejszy projekt i Starosta odpowiadał na zadawane pytania.  
         Radny Marek Piasecki odnosząc się do wypowiedzi Radnego Jerzego Pałysa z początku 
obrad zapytał czy prawdą jest, że umowy zostały już przygotowane przez Dyrektora SP ZOZ 
i wysłane do firmy Helimed.  
         Zastępca Dyrektora SP ZOZ ds. finansowych Alina Janik wyjaśniła, iż w związku z 
faktem, że umowa kończy się 22 lipca br. i trzeba zawrzeć aneksy niniejsze aneksy zostały 
przygotowane, aby nie zwlekać z czasem. Pani Dyrektor nie sądzi, iż zostały one już wysłane, 
gdyż SP ZOZ czeka na zgodę Rady Powiatu, aby można im było nadać bieg.  
         Radny Jerzy Pałys zwrócił uwagę, iż Pani Dyrektor przychodząc na posiedzenie Rady 
Powiatu powinna się dobrze przygotować. Poinformował, iż Dyrekcja SP ZOZ w dniu 08 
lipca br. wysłała pocztą służbową pod nr 1009/2013 gotowe do podpisania aneksy. Było to 
zanim Rada Powiatu głosowała. To bulwersuje Radnego, który nie mówił, aby takich umów 
nie podpisywać, lecz uważa, że złamano pewne procedury, za które nie wini Starosty i 
Zarządu Powiatu. Stwierdził, iż Kierownik Jerzy Kucharski wysłał pismo, do którego nie był 
upoważniony przez Zarząd. Zarząd postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami, a szpital 
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wykorzystał pismo Kierownika Wydziału Zdrowia i już 08 lipca wysłał dokumenty do 
Helimedu.  
         Radna Marta Szydłowska zwróciła uwagę, iż w praktyce bardzo często przygotowuje 
się umowy i wysyła ich treść do uzgodnienia. Jest to przyjęte w stosunkach prawnych 
działanie. Zanim ostatecznie umowy będą podpisane prowadzone są tego typu ustalenia. Nie 
ma żadnego dowodu na to, że zostało złamane prawo. Radna stwierdziła, iż można byłoby 
prowadzić dyskusję o tym, że przedwcześnie została zawarta umowa i złamano prawo, gdyby 
okazano umowę podpisaną z datą przed głosowaniem Rady. W celu nabrania mocy prawnej 
umowy konieczna jest uchwała Rady Powiatu o przedłużeniu niniejszej umowy. Wszystkie te 
kwestie są bardzo dokładnie określone przez prawo. Wstępne wysyłanie dokumentów do 
uzgodnienia jest normalną procedurą.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady odczytała, a następnie poddała pod głosowanie omówiony 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, spośród których 17 Radnych zagłosowało za 
podjęciem uchwały, natomiast 1 Radny wstrzymał się od głosu.  
Uchwała Nr XLII/307/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu 
trwania umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym. Niniejszą uchwałę załączono do 
protokołu.  
 
i)  
         Kierownik Waldemar Nowak uzasadnił kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na przedłużenie czasu trwania umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Wyjaśnił, iż niniejsza uchwała dotyczy 
przedłużenia na okres do 3 lat umowy dzierżawy nieruchomości będących w użyczeniu SP 
ZOZ: pomieszczenia chłodni o powierzchni 30,18m2 w budynku "A" szpitala przy ul. 
Roosevelta 2 posadowionego na działce nr 2225/5 o powierzchni 3,0985 ha oraz 
pomieszczenia chłodni o powierzchni 10,06m2 w budynku "B" szpitala przy ul. Judyma 4 
posadowionego na działce nr 1043/8 o powierzchni 1,3407 ha. Przedmiotowe nieruchomości 
wydzierżawia Remondis Medison sp. z o.o. w celu gromadzenia odpadów niebezpiecznych. 
Dotąd pomieszczenia te firma dzierżawiła na podstawie rocznej umowy dzierżawy, która 
wygasła 26.04.2013r. W związku z potrzebą zawarcia kolejnej umowy z tym samym 
podmiotem potrzebna jest zgoda Rady Powiatu.  
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie wniesiono uwag, ani pytań.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy dzierżawy nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, po czym poddała go pod 
głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania uchwałę Nr XLII/308/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody 
na przedłużenie czasu trwania umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego podjęto jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała – w 
załączeniu.  
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         Kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Jerzy Kucharski poinformował o 
możliwości zapisania się do Ogólnopolskiego Systemu Zintegrowanego Informatora Pacjenta 
(ZIP) uruchomionego przez Opolski Oddział NFZ. Przedstawiciele NFZ będą w dniu 
24.07.2013r. na sali posiedzeń Starostwa od godz. 900 prowadzili zapisy, gdyż otrzymanie 
loginu i hasła do systemu wymaga osobistego kontaktu z NFZ.  
 
Ad. 4   
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel zamknęła obrady XLII nadzwyczajnej sesji 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
 
 
Protokołowała: 
Anna Kramarz 
 

 
                                                                                             Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu  

 
                                                                                                              

                                                                                               mgr Danuta Wróbel 
 


