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

z dnia 10 września 2013r. 
 
Ad. 1 
         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel w zastępstwie Przewodniczącego 
Rady Piotra Jahn otwarła obrady XLIV sesji witając: Starostę Powiatu Małgorzatę Tudaj, 
Wicestarostę Powiatu Józefa Gismana, Sekretarza Powiatu Alicję Brol – Polak, Skarbnika 
Powiatu Wiesławę Trelkę, oraz Radnych Powiatu, Dyrektorów jednostek organizacyjnych i 
Kierowników Wydziałów, a także wszystkich przysłuchujących się obradom i przedstawicieli 
lokalnych mediów.  
Szczególnie serdecznie powitała przybyłych przedstawicieli Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu w osobach: Dyrektora Andrzeja Mazura 
i Wicedyrektora ds. Technicznych Mariusza Pawlików.  
 
Ad. 2  
         Na sali posiedzeń znajdowało się 17 spośród 21 Radnych, więc Pani 
Wiceprzewodnicząca stwierdziła, iż obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarło 3 
Radnych). 
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj zgłosiła autopoprawkę porządku obrad polegającą 
na wprowadzeniu do punktu 8 Podjęcie uchwał - projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
         Wiceprzewodnicząca Rady w związku z brakiem głosów w dyskusji poddała w/w 
propozycję pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za 
wprowadzeniem przedmiotowego projektu uchwały do porządku obrad. 
W wyniku głosowania do pkt 8 porządku obrad jako ppkt b) wprowadzono projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. W efekcie 
powyższego numeracja kolejnych podpunktów uległa przesunięciu.  
 
         Radny Jakub Gładysz odniósł się do przesłanej Radnym przez Przewodniczącego Rady 
drogą elektroniczną opinii prawnej w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu. W ocenie 
Radnego, który sprawdził inne samorządy, po wyborze nowego Starosty powinna zostać 
podjęta uchwała w sprawie określenia pensji, ponieważ każdy Starosta ma różne 
doświadczenie, różne wykształcenie i różne kwalifikacje. Radni takie aspekty biorą pod 
uwagę. Ustawodawca również tak to przewidział. Radny przytoczył fragment protokołu z 
sesji z 12 lipca 2011r. mówiący o tym, iż "Przewodniczący Rady po wznowieniu obrad 
zwrócił uwagę, iż w związku z wyborem nowego Starosty Powiatu wynikła konieczność 
podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia". W związku z 
tym Radny zwrócił się z prośbą do radców oprawnych o opinię i ewentualne wprowadzenie 
stosownego punktu do porządku obrad dzisiejszej sesji, jeśli zajdzie taka potrzeba.  
         Radca Prawny Maria Bartula podtrzymała wydaną przez siebie opinię prawną. Radni 
otrzymali informację, iż uchwałą Rady Powiatu z dnia 12.07.2011r. ustalono miesięczne 
wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu, przy czym to wynagrodzenie nie zostało ustalone 
imiennie dla konkretnej osoby. Niniejsza uchwała funkcjonuje dla każdego kolejnego 
Przewodniczącego Zarządu, dopóki Rada nie podejmie decyzji o zmianie uchwały. Radzie 
przysługuje do tego prawo w każdym momencie. W Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim 
przyjęto, iż nie wskazuje się imiennie Przewodniczącego Zarządu Powiatu, dla którego ustala 
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się wynagrodzenie, więc to wynagrodzenie jest dla każdego Przewodniczącego Zarządu bez 
względu na to, kto im jest.  
         Radna Dorota Tomala zauważyła, iż w związku z takim stanowiskiem nie była 
potrzebna uchwała z 2011r., która ustalała wynagrodzenie dla poprzedniego Starosty Powiatu. 
Radna poprosiła o potwierdzenie opinii przez drugiego radcę prawnego obecnego na obradach 
i zaznaczyła, iż jeśli w 2011r. podejmowano taką uchwałę to obecnie ta procedura również 
powinna być zastosowana. Przypomniała, iż na początku kadencji Radny będący członkiem 
Klubu PO wnioskował o zmniejszenie wynagrodzeń wszystkim osobom, które się jeszcze nie 
wykazały i dopiero zaczęły pracę. Zgłaszano sugestię, aby etapami po analizie pracy 
poszczególnych Przewodniczących podjąć rozmowy o honorarium.  
         Wicestarosta Józef Gisman podkreślił, iż od początku istnienia powiatu zwyczajem jest, 
iż o każdej uchwale wypowiada się jeden radca, który przygotowuje ją i opiniuje. Nie można 
prosić o opinię w tej samej sprawie każdego z radców po kolei. Radca wydający opinię 
jednoznacznie określił możliwości prawne. 
         Radna Dorota Tomala przypomniała, iż wielokrotnie na sesjach dochodziło do 
konsultacji radców i jeśli Pan Mecenas potwierdzi opinię prawną i informację Pani Mecenas 
to nie będzie to nic złego.  
         Wiceprzewodnicząca Danuta Wróbel prowadząca obrady stwierdziła, iż Rada nie 
powinna podważać opinii radcy, który ją wydał, gdyż byłoby to niestosowne. Zgodnie z 
opinią radcy Rada może w każdej chwili zmienić swoją uchwałę, jeśli będzie taki wniosek.  
         Radna Dorota Tomala poprosiła o przegłosowanie wniosku Radnego Jakuba Gładysza.  
 
         Radny Jakub Gładysz złożył wniosek formalny o wprowadzenie w punkcie 8 w 
kolejnym podpunkcie uchwały określającej wynagrodzenie nowo wybranej Pani Starosty.  
Zwrócił uwagę, iż tak jest przyjęte w innych samorządach, nawet w sytuacji, gdy ta sama 
osoba zostaje wybrana na kolejną kadencję.  
         Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radnego Jakuba Gładysza.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, spośród których 4 Radnych zagłosowało za 
wnioskiem, 11 Radnych było przeciw, natomiast od głosu wstrzymało się 3 Radnych. 
W wyniku głosowania wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów i tym samym nie 
został przyjęty.  
 
Ad. 3  
         Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie protokół z XLIII sesji Rady 
Powiatu z dnia 20 sierpnia 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 XLIII sesji Rady Powiatu przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
         Wiceprzewodnicząca Danuta Wróbel w związku z opóźniającym się przybyciem 
Przewodniczącego Rady Piotra Jahn przypomniała, iż Pan Przewodniczący drogą 
elektroniczną przesłał Radnym pisemną informację o otrzymanych w okresie 
międzysesyjnym pismach oraz o uczestnictwie w różnych wydarzeniach, a także o zawarciu 
umowy o pracę z nowo wybranym Starostą Panią Małgorzatą Tudaj.  
Pisemna informacja – w załączeniu do protokołu.  
 
         Wiceprzewodnicząca poprosiła o zgłaszanie ewentualnych pytań do niniejszej 
informacji w późniejszym czasie, gdy Pan Przewodniczący będzie obecny na sali obrad.  
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Ad. 5  
         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj złożyła sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w okresie od 21 sierpnia do 28 sierpnia 2013r. oraz 
informację na temat kalendarza spotkań Starosty za okres 20.08.-02.09.2013r.   
Niniejsze sprawozdania stanowią załącznik do protokołu.  
Szczególną uwagę Pani Starosta poświęciła uzupełnieniom do sprawozdania i kalendarza 
spotkań za okres od 03 września do 10 września br. (Uzupełnienia – w załączeniu). 
 
Radni wraz z materiałami otrzymali pismo Dyrektora PZD skierowane do Zarządu Powiatu w 
sprawie problemów dotyczących realizacji zadania "Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza 
w Bierawie wraz z przebudową jezdni w celu poprawy parametrów technicznych – etap I". 
(Pismo – w załączeniu).  
         Dyrektor Kryś uzupełniając przesłaną informację poinformował, iż przetarg na niniejsze 
zadanie ogłoszono w dniu dzisiejszym, natomiast otwarcie ofert nastąpi 25 września br.  
         
         Starosta Małgorzata Tudaj uzupełniając przekazane na piśmie informacje 
poinformowała o planowanym w przyszłym roku przeglądzie orkiestr dętych organizowanym 
przez Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej przy współudziale powiatu.  
         Radna Dorota Tomala zaproponowała, aby zaprosić na niniejszą imprezę gości z 
partnerskiego Powiatu Hohenlohe.  
         Pani Starosta poinformowała, iż opiekun orkiestry szkolnej ZSŻŚ Krzysztof Ligenza 
proponował, aby zaprosić gości z tych miejsc, do których zapraszano orkiestrę, zapewniając 
im podobne warunki zakwaterowania. Organizację zakwaterowania i wyżywienia dużej 
części gości zagranicznych przejmą Wójtowie gmin.  
Kolejno Pani Starosta poinformowała, iż w dniu wczorajszym spotkała się z Prezesem 
Zakładów Azotowych Kędzierzyn Adamem Leszkiewiczem i rozmawiano na temat 
współpracy z samorządem.  
W związku z licznymi zapytaniami Radnych odnośnie budowy lądowiska, kierowanymi w 
okresie międzysesyjnym Pani Starosta przedstawiła informacje na temat harmonogramu 
inwestycji. W dniu 16 listopada 2012r., wystosowano pismo do Prezydenta Miasta w sprawie 
wydania decyzji lokalizacyjnej dla lądowiska. Pan Prezydent wystosował odpowiedź w dniu 
30 listopada 2012r. informującą, iż budowa lądowiska jest zgodna z obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. SP ZOZ zgromadził kompletną 
dokumentację w dniu 06 lutego 2013r. Wojewoda Opolski dnia 20 lutego br. wydał 
zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny 
nieruchomości skarbu państwa. Dnia 19 marca br. podpisano protokół uzgodnień z gminą 
Kędzierzyn – Koźle, a 28 marca br. podpisano akt notarialny. W dniu 20 maja 2013r. zawarto 
umowę dofinansowania w formie dotacji do wysokości 1 000 000 zł. przewidzianego z 
wolnych środków w budżecie powiatu. Następnie 01 sierpnia br. wprowadzono aneks do 
umowy użyczenia z dnia 22 lipca 2013r. zawartej z SP ZOZ odnośnie wykreślenia 
nieruchomości o powierzchni 0,492 ha z załącznika do umowy. Protokół zdawczo – 
odbiorczy również sporządzono w dniu 01 sierpnia 2013r.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o powrócenie do praktyki zapraszania 
Radnych z terenu poszczególnych gmin na odbiory remontów i inwestycji drogowych 
wykonywanych na drogach powiatowych w tychże gminach. W okresie międzysesyjnym 
odbył się odbiór remontu drogi na Korzonku w gminie Bierawa, o którym Radnej nie 
poinformowano.  
         Starosta Powiatu odpowiedziała, iż o odbiorze na jej prośbę został powiadomiony 
Radny Marek Piątek, który uczestniczył w nim jako Radny z gminy Bierawa. 
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Ponadto poinformowała, iż wspólnie z Wicestarostą wzięli udział w roboczej radzie budowy 
mostu Cisek – Bierawa. Radę prowadzi główny inżynier budowy, który m.in. zdaje 
sprawozdanie o materiałach zabezpieczonych na dalszą inwestycję, informuje o potrzebach, 
które muszą być w najbliższym czasie zrealizowane. W ocenie Pani Starosty firma prowadzi 
budowę w sposób bardzo profesjonalny. Dotąd nie ma żadnego opóźnienia w wykonywaniu 
prac. Ustalono, iż raz w miesiącu Pani Starosta i Pan Wicestarosta będą uczestniczyć w 
radach budowy.  
W ostatnim czasie Pani Starosta spotkała się także z pracownikami Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego odnośnie spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi i 
występowaniem ewentualnych zagrożeń.  
         Radna Danuta Wróbel poprosiła, aby w przyszłości zapraszać na odbiory 
powykonawcze wszystkich Radnych powiatowych z danej gminy.   
 
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka przypomniała, iż sytuacja zobowiązań SP ZOZ 
według stanu na koniec lipca br. była przedstawiana na poprzedniej sesji przez Zastępcę 
Dyrektora SP ZOZ ds. ekonomicznych. Danych na koniec miesiąca sierpnia w dniu 
dzisiejszym nie można przedstawić, ponieważ są one przekazywane do 20 dnia następnego 
miesiąca.  
 
         Starosta Małgorzata Tudaj zwróciła się z prośbą do Dyrektora SP ZOZ o przedstawienie 
szerszej informacji na temat spotkania w NFZ w sprawie kontraktowania usług oraz o 
inwestycji budowy parkingów wokół szpitala w Koźlu.  
         Dyrektor SP ZOZ Andrzej Mazur jako członek Sejmiku Województwa Opolskiego na 
wstępie pogratulował nowemu Zarządowi Powiatu osiągnięcia sukcesu politycznego i życzył 
owocnej pracy na rzecz powiatu oraz reelekcji w kolejnych wyborach samorządowych.  
Następnie złożył informację na temat prac związanych z budową parkingu wokół szpitala. 
Szczegółową informację na piśmie przekazał do protokołu (Informacja – w załączeniu).  
Umowa dzierżawy terenu pod parkingi z firmą Techmar została podpisana w dniu 
16.10.2012r. W dniu 29.08.2913r. sporządzono aneks do niniejszej umowy korygujący 
niekorzystne zapisy w zakresie: ewentualnie poniesionych nakładów na utworzenie parkingu, 
wysokości należności za parkowanie pojazdów dla pacjentów i pracowników szpitala, 
określenia terminów, od których opłacany będzie dla SP ZOZ czynsz dzierżawny, 
nieuwzględnienia części terenu, która jest objęta nadzorem Konserwatora Zabytków, 
nieuwzględnienia w wydzierżawianej powierzchni działki, która została zbyta przez Powiat 
na rzecz spółki Polsko – Amerykańskich Klinik Serca, co wpływa na docelową ilość miejsc 
parkingowych. W/w Aneks podpisano dnia 03.09.2013r. Następnie w dniu 04 września br. 
przekazano protokolarnie powierzchnię parkingową firmie Techmar. Pan Dyrektor zaznaczył, 
iż gdyby decyzja w sprawie parkingu znajdowała się w jego gestii to parking ten byłby 
własnością szpitala. Przykładowo szpital w Grudziądzu uzyskuje rocznie 1 500 000 zł. 
dochodu z tytułu parkingu. Umowa z firmą Techmar została zawarta na 15 lat i na jej 
podstawie SP ZOZ będzie otrzymywał 30 % zysku z parkingów. Zapewniono karnety 
parkingowe dla pracowników SP ZOZ w cenie 25 zł.  
Kolejno Pan Dyrektor przekazał informację na temat kontraktowania na rok przyszły 
zawracając uwagę, iż zbliża się termin podpisania kontraktu z NFZ. W tym roku NFZ nie 
będzie ogłaszać konkursu ofert tylko przystąpi do aneksowania kontraktów. Dobrym 
aspektem tej decyzji jest fakt, że SP ZOZ nie będzie musiał aktualizować warunków 
koniecznych do spełnienia, aby móc przystąpić do konkursu ofert. Złym aspektem jest to, że 
SP ZOZ nie będzie mógł podwyższyć progu rentowności kontraktu, który jest obecnie bardzo 
niski. Na terenie Opolszczyzny ustalono tylko 817 000 osób ubezpieczonych. Od ostatniego 
liczenia o 13 % spadła liczba osób ubezpieczonych, podczas gdy na terenie całego kraju 
spadek wynosi 7 %. NFZ określił przy aneksowaniu priorytety regionalne:  
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- ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna w szczególności w obszarze zabiegowym – 
w tym obszarze będą możliwości zwiększenia kontraktu dla poradni chirurgicznych, 
urologicznych i ortopedycznych, przy czym konieczne będzie stworzenie nowych warunków, 
- zakup stanowisk dla OIOM-ów (w SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle jest przygotowywane 1 
takie stanowisko), 
- chemioterapia ambulatoryjna,  
- leczenie chorych psychicznie i uzależnionych,  
- dializy otrzewnowe,  
- centralne żywienie pozajelitowe,  
- opieka paliatywna,  
- zwiększenie liczby i jakości bilansów roczników młodzieży w POZ-tach.  
Pod uwagę będzie brany również wskaźnik zabiegowości w specjalnościach zabiegowych, a 
szpital w Kędzierzynie – Koźlu ma jeden z najwyższych tego typu wskaźników na 
Opolszczyźnie. Liczyć będzie się również czas leczenia (w szpitalu w Kędzierzynie – Koźlu 
jest to 5-6 dni).  
Na spotkaniu w NFZ przeprowadzono obszerną prelekcję dotyczącą definicji świadczeń 
ratujących zdrowie i życie, która wynika z zapisów 5 ustaw. Nawiązując do kwestii opieki 
paliatywnej Pan Dyrektor wyjaśnił, że opieka paliatywna i opieka hospicyjna są to te same 
usługi, przy czym opieka paliatywna polega na świadczeniu usług rodzaju paliatywnego i 
hospicyjnego na oddziałach zakontraktowanych przez NFZ. Na tych oddziałach 100 % 
kosztów jest finansowane z pieniędzy NFZ. Hospicjum natomiast jest jednostką 
organizowaną najczęściej przez trzeci sektor i rzadko przez samorządy, finansowaną ze 
zdywersyfikowanych przychodów z NFZ, dotacji samorządowych, dotacji chorych i ich 
rodzin, dotacji 1 % podatku i zbiórek publicznych. Zarząd hospicjum musi dopełnić 
obowiązku pozyskiwania środków z wielu źródeł. Zdaniem Pana Dyrektora najlepszym 
wariantem jest zorganizowanie oddziału paliatywnego, który w całości będzie finansowany 
przez NFZ i jako publiczny zakład będzie mógł uzyskiwać dotacje. O tym został również 
poinformowany Prezydent Miasta. Miejsce na oddział paliatywny jest w miejscu obecnego 
oddziału neurologii w budynku przy ul. Judyma 4, po przeniesieniu tego oddziału do budynku 
w Koźlu. Dyrektor Opolskiego Oddziału NFZ poinformował, iż nie będzie zawierania 
nowego kontraktu, mimo że opieka paliatywna jest priorytetem krajowym. Nie zostanie 
ogłoszony nowy konkurs i nikt nie będzie miał nowego zadania, czyli opieki paliatywnej. 
Konkurs na te świadczenia będzie ogłoszony prawdopodobnie dopiero w 2015r. z 
możliwością realizacji od 01.01.2016r. Pan Dyrektor przesłał pisemne zapytanie do NFZ w 
Opolu, kiedy najwcześniej będzie można wziąć udział w konkursie na opiekę paliatywną i 
oczekuje na jednoznaczną odpowiedź, która zostanie niezwłocznie przekazana władzom 
miasta, aby mogły podjąć decyzję czy wesprzeć SP ZOZ finansowo w kwestii przeniesienia 
oddziału neurologii do Koźla. Wskazania merytoryczne mówią, że oddział neurologii 
powinien mieścić się w budynku, w którym znajduje się tomograf, gdyż chorych z udarami 
nie wolno przewozić, bo jest to szkodliwe. Oprócz merytorycznego uzasadnienia dla 
przeniesienia neurologii istnieje obawa, że SP ZOZ nie otrzyma kontraktu w 2016r. na ten 
oddział, gdyż nie mieści się on w obiekcie, w którym znajduje się tomograf. Jednym z 
elementów programu naprawczego jest przeniesienie neurologii do Koźla. Pozwoli to na 
zmniejszenie kosztów utrzymania pomieszczeń, transportu chorych oraz transportu materiału 
do laboratorium, a także na zwiększenie bezpieczeństwa chorego. Oddziały neurologiczne 
znajdujące się w budynku z tomografem oraz stanowiskami intensywnego nadzoru 
medycznego mogą rozpisać bardzo kosztowne procedury opłacalne pod względem 
finansowym, gdyż ratują życie w przypadkach udarów.  
Kolejno Pan Dyrektor poinformował o zakończeniu etapu diagnozowania sytuacji finansowej 
zakładu i uruchamiania programu naprawczego będącego wymogiem banku, w którym SP 
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ZOZ stara się o pożyczkę. Bank pozwoli na rozłożenie rat pożyczki na 15 lat i ustali bardzo 
niskie oprocentowanie (poniżej 3 % + prowizja). Kredyt pozwoli na ustabilizowanie 
gospodarki kryzysowej w zakresie zobowiązań zakładu. Wersja robocza programu 
naprawczego zostanie SP ZOZ dostarczona 15 września, a wersja ostateczna w dniach 5-10 
października. Do realizacji tego programu oprócz zabezpieczenia systematycznej i taniej 
spłaty zobowiązań potrzebne jest zrównoważenie przychodów z rozchodami. Warunkiem 
stawianym przez banki jest utrzymanie poziomu płac w zakładzie poniżej 59 %. W SP ZOZ 
Kędzierzyn - Koźle aktualnie wskaźnik ten wynosi w zależności od oddziału 74 – 80 %. 
Średnio miesięcznie jest to 70-72 % kosztów. W związku z tym potrzebny będzie świadomy 
udział załogi w programie. W dniu wczorajszym na naradzie ze związkami zawodowymi 
Dyrekcja uzyskała deklarację gotowości wszystkich 5 związków do prowadzenia negocjacji. 
W dniu dzisiejszym prowadzono rozmowy z Dyrektorem jednego z banków proponującego 
najniższe oprocentowanie. Zastępca ds. Ekonomicznych oprowadzi rozmowy z dłużnikami i 
w większości przypadków spotyka się z pozytywnymi reakcjami. W efekcie rozmów długi 
udaje się rozkładać na większą liczbę rat oraz niższe kwoty. Niektórzy dłużnicy obiecują, iż 
po spłaceniu pierwszych rat zrezygnują z odsetek.  
         Radna Dorota Tomala zwróciła się o informację na temat liczby spraw SP ZOZ 
toczących się przed sądem pracy oraz kosztów ewentualnych odpraw.  
         Dyrektor Andrzej Mazur poinformował, iż 2 sprawy toczą się w sądzie za obecnej 
kadencji dyrekcji, natomiast 9 spraw rozpoczęto za poprzedniej dyrekcji. Z poprzedniej 
kadencji dyrekcji jeszcze ponad 70 osób w każdym momencie może wystąpić o zwrot 
niewypłaconej części wynagrodzenia. Odnośnie wysokości odpraw Pan Dyrektor nie chciał 
się wypowiadać, gdyż uważa, że te sprawy będą przez SP ZOZ wygrane.  
         Wiceprzewodnicząca Danuta Wróbel zapytała, jakie kroki planuje podjąć Dyrekcja SP 
ZOZ, aby przenieść oddział neurologiczny do budynku szpitala w Koźlu.  
         Dyrektor Mazur przypomniał, iż plan niniejszego przedsięwzięcia jest sporządzony na 
piśmie i był on przedstawiany Radzie Powiatu. Podkreślił, iż największą nadzieję w 
przypadku realizacji tego zadania pokłada we współpracy z samorządem miasta i powiatu. 
Współpraca ta jest dobra, więc w ciągu najbliższych dni kwestia finansowania może być 
rozwiązana. SP ZOZ posiada projekt i pozwolenie na zrealizowanie tej inwestycji w miejscu 
byłej ortopedii. W tych pomieszczeniach własnymi siłami wszystkie zbędne ścianki zostały 
wyburzone i przygotowano teren pod rozpoczęcie inwestycji. Na jej wykonanie wraz z 
wyposażeniem oddziału potrzebne jest 1 650 000 zł.  
         Radny Marek Piątek zapytał czy Dyrektor SP ZOZ zapoznał się z uchwałą Rady 
Powiatu z grudnia 2012r. dotyczącą przystosowania szpitala do wymogów unijnych do roku 
2016. Niniejsza uchwała obejmowała także przeniesienie oddziału neurologicznego do Koźla. 
W związku z tym Radny uważa, iż opracowanie programu naprawczego było niepotrzebne.  
         Dyrektor SP ZOZ przyznał, iż taki zapis znajduje się w programie i nie ulega 
wątpliwości, że jest on zasadny. Przeszkodą w pozyskaniu środków finansowych na 
inwestycje oprócz braku skuteczności było to, że nie wiedziano, iż w lipcu 2012r. Prezes NFZ 
wydała rozporządzenie mówiące, że nie ma potrzeby tworzenia oddziałów z pododdziałami 
udarowymi. Dyrekcja dysponowała opiniami Konsultanta Krajowego i Konsultanta 
Wojewódzkiego, który nie wyrażał zgody na utworzenie w Kędzierzynie – Koźlu oddziału 
neurologicznego udarowego. W związku z niniejszym rozporządzeniem SP ZOZ nie musi 
uzyskiwać zgody na utworzenie oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym, 
ponieważ każdy oddział neurologiczny spełniający określone warunki (12 łóżek wczesnej 
rehabilitacji, 2-4 łóżka reanimacyjne, zatrudnienie psychologa i fizykoterapeuty, oraz 
ulokowanie w tym samym budynku rezonansu i tomografu) może rozliczać procedury A49, 
A51 i A52.  
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         Radny Marek Piątek zapytał czy funkcjonowanie pododdziału udarowego w oddziale 
neurologicznym nie pozwala na podpisanie większego kontraktu. Ponadto zapytał czy Pan 
Dyrektor zamierza realizować uchwałę Rady Powiatu z grudnia 2012r. w sprawie 
dostosowania szpitala do wymogów unijnych.  
         Dyrektor Andrzej Mazur przyznał, iż na oddziale neurologicznym można realizować 
dużo bardziej opłacalne procedury i zapewnił, że SP ZOZ będzie je rozliczać. Stwierdził, iż 
uchwała Rady Powiatu z grudnia 2012r. jako uchwała organu założycielskiego będzie przez 
niego realizowana. Poinformował, iż zwróci się do Starosty Powiatu o nowelizację 
przedmiotowej uchwały, ponieważ wiele jej elementów się zdezaktualizowało. Ponadto Pan 
Dyrektor wyraził przypuszczenie, iż nikt nie będzie chciał sprzedać obiektu szpitala w 
Kędzierzynie przed wyborami. Liczono, iż środki ze sprzedaży tego obiektu będą 
wykorzystane na dostosowanie szpitala do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
warunków, jakie muszą spełniać pomieszczenia, w których świadczone są usługi medyczne ze 
środków publicznych. Zdaniem Dyrektora nie będzie zainteresowanych kupnem tego obiektu, 
zwłaszcza iż mieszczą się w nim oddziały geriatrii i dermatologii. Konieczne jest 
poszukiwanie innych środków i na ten temat prowadzone są rozmowy z dyrektorami banków.  
         Radna Beata Łobodzińska nawiązała do prezentowanego na jednej z wcześniejszych 
sesji projektu przeniesienia oddziału pediatrii w miejsce po byłej ortopedii. Zapytała czy 
wobec zmiany koncepcji Dyrektor ma inne rozwiązanie problemu oddziału dziecięcego.  
         Dyrektor Mazur wyjaśnił, iż koncepcję przenosin oddziału pediatrii prezentował, 
ponieważ jest to najbardziej paląca potrzeba. W SP ZOZ przypadkowo odnaleziono projekt i 
pozwolenie na budowę oddziału neurologicznego na miejscu byłej ortopedii i dlatego 
odstąpiono od przenosin pediatrii. W tej sytuacji niepotrzebne byłoby ponoszenie kolejnych 
kosztów na projekt oraz ubieganie się ponownie o zgodę na oddział neurologiczny. 
Zdecydowano się uruchomić istniejącą dokumentację i ją konsekwentnie realizować.  
W kwestii oddziału pediatrii Dyrektor SP ZOZ poinformował o rozpoczętej inicjatywie 
obywatelskiej, którą prowadzi jedno ze stowarzyszeń działających na terenie miasta. 
Stowarzyszenie po zebraniu wymaganej ilości podpisów mieszkańców przygotowało i 
przekazało władzom miasta profesjonalny projekt uchwały, w którym wniesiono o 
przeznaczenie środków na przeniesienie oddziału pediatrii z obecnego budynku do głównego 
obiektu szpitala. Temat ten był analizowany przez Komisję Zdrowia Rady Miasta i 
przekazany do Komisji Finansowej, która zwróciła go Prezydentowi z wnioskiem o 
przedstawienie konkretnych propozycji. W przekonaniu Dyrektora w ten sposób zostanie 
rozwiązana sprawa finansowania tego przedsięwzięcia. Wiąże się ono z koniecznością 
dobudowy piętra nad nowym oddziałem ortopedii w nowym skrzydle budynku szpitala. 
Skrzydło, które wybudowano kilka lat temu jest przystosowane do tego, aby tańszym kosztem 
dobudować co najmniej 2 kondygnacje. Jeśli inicjatywa obywatelska się powiedzie to SP 
ZOZ uzyska środki na dobudowę jednego piętra. Nadbudowa drugiego piętra nie będzie 
kosztowała dużo i będzie możliwa przy pomocy banku, jeśli SP ZOZ osiągnie wyniki 
finansowe zmierzające ku poprawie.  
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn, który przybył na salę obrad, powitał wszystkich 
obecnych, przeprosił za swoją nieobecność na rozpoczęciu sesji i przejął prowadzenie obrad.  
 

Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym w 
dniu 06 września odbyła się kontrola pracownika Archiwum Państwowego z Opola dotycząca 
prowadzenia archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego. W wyniku kontroli ustalono, 
że archiwum Starostwa jest prowadzone prawidłowo. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.  
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Ad. 6  
Sprawozdania z pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej nie składano, gdyż w okresie 
międzysesyjnym Komisja nie spotykała się. W dniu wczorajszym odbyło się wspólne 
posiedzenie wszystkich Komisji, które poprowadziła Przewodnicząca Komisji Budżetu.  
 
         Przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Barbara Wołowska 
poinformowała, iż Komisja spotkała się dwukrotnie: w dniu 26.08.2013r. oraz wspólnie z 
pozostałymi Komisjami w dniu wczorajszym. Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła 
tematy poruszane na posiedzeniu w dniu 26.08.2013r. oraz podjęte wnioski (Wnioski z 
posiedzenia – w załączeniu do protokołu). Komisja zapoznała się z informacją o stanie 
realizacji finansów za II kwartał br. w placówkach oświatowych. W trakcie dyskusji Komisja 
otrzymała informację, iż na wydatki oświatowe zabraknie około 750 000 zł., przy czym na 
wczorajszym posiedzeniu podano aktualniejszą kwotę braku tj. około 600 000 zł. Następnie 
zapoznano Komisję z bieżącym stanem naboru do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. 
Rekrutacja zakończyła się 30 sierpnia 2013r., a Komisja zapozna się z jej wynikami na 
następnym spotkaniu. W dalszej części posiedzenia Komisja zapoznała się z przygotowaniem 
szkół do nowego roku szkolnego i informację o wykonanych pracach remontowych, a 
następnie wydała opinie do dwóch projektów uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję. Na 
wczorajszym wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady zapoznano się z informacją o 
wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2013r. Szerszą informację na ten temat przedstawi 
Przewodnicząca Komisji Budżetu. Przewodnicząca Komisji Edukacji przypomniała, iż na 
poprzedniej sesji Rady poprzedni Przewodniczący Komisji Edukacji przekazywał informację 
o spotkaniu z Komisją Promocji Powiatu Raciborskiego. Wówczas Radni deklarowali chęć 
udziału w tym spotkaniu wpisując się na listę. Wyraziła ubolewanie, iż osoby, które złożyły 
deklaracje nie wzięły udziału w niniejszym posiedzeniu, w którym uczestniczyli Wójtowie 
Gmin i Starosta Powiatu Raciborskiego oraz Prezydent Nowej Soli. Powiat Kędzierzyńsko – 
Kozielski na spotkaniu reprezentowały tylko 3 osoby.  
 
         Kolejno sprawozdanie z pracy Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa złożył Radny 
Henryk Chromik. Komisja spotkała się w dniu 23 sierpnia br. Na posiedzenie zaproszono 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Kędzierzyn Grzegorza Skrobka. W trakcie spotkania poruszano 
szereg zagadnień m.in. ilości bytowania zwierzyny i szkód przez nią wyrządzanych na 
nowych uprawach. Rozmawiano o współpracy nadleśnictwa z kołami łowieckimi. Poruszano 
kwestie oczyszczania się powietrza w powiecie, co sprzyja rozwojowi roślinności i runa 
leśnego i zmniejszeniu występowania chorób roślinności. Omawiano także współpracę 
nadleśnictwa z placówkami oświatowymi oraz sprawę ochrony przeciwpożarowej lasów.  
 
         Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu złożyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga 
Mroczko.  Poinformowała, iż od dnia poprzedniej sesji Komisja spotkała się dwukrotnie: w 
dniu 21 sierpnia br. oraz w dniu wczorajszym wspólnie z pozostałymi komisjami analizując 
sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013r. oraz informację o 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć. Na 
wczorajszym posiedzeniu wszyscy Radni zapoznali się z przebiegiem realizacji budżetu za I 
półrocze 2013r. Wiadomo, iż w budżecie nie było pełnego zabezpieczenia na pokrycie 
wydatków bieżących w oświacie. Dokładna kwota braku nie jest jeszcze znana, lecz 
wiadomo, iż w dziale "oświata" pozostaną środki z dotacji dla placówek niepublicznych. 
Podsumowując realizację budżetu Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż został on 
prawidłowo zrealizowany, tylko jedna pozycja nie została wykonana. Wyraziła nadzieję, iż 
strona dochodowa zostanie zrealizowana być może z nadwyżką. Niewykorzystana część 
środków pozwoli na kumulację wolnych środków, których z każdym rokiem jest coraz 
więcej. W drugiej części Radni zaopiniowali propozycję zmian przygotowanych na dzisiejszą 
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sesję. Tematem sierpniowego posiedzenia Komisji była działalność Powiatowego Urzędu 
Pracy w zakresie realizacji środków finansowych oraz zadań na rok przyszły. PUP pozyskuje 
gros środków z programów unijnych. W roku bieżącym pozostało niewiele środków do 
wykorzystania na różnego rodzaju staże. Wicedyrektor PUP poinformowała, iż w przyszłym 
roku urząd zamierza wprowadzić innowację pozwalającą odciążyć osoby ubiegające się o 
świadczenia poprzez połączenie elektroniczne z GOPS-ami w gminach. Drugim tematem 
posiedzenia była informacja Kierownika Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i 
Gospodarczej o realizowanych projektach i o możliwościach pozyskiwania środków w roku 
2014. Rozmawiano o proponowanych projektach "schetynówek" współfinansowanych z 
dotacji budżetu państwa.  
 
         Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 
wczorajszym wspólnie z pozostałymi Komisjami Rady. Sprawozdanie z niniejszego 
posiedzenia złożyła Przewodnicząca Komisji Budżetu.  
 

Ad. 7  
         Wiceprzewodniczący Rady Fryderyk Trautberg odczytał Uchwałę Nr 342/2013 z dnia 
02 września 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat 
opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013r. (Uchwała – 
w załączeniu do protokołu). Opinia RIO odnośnie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 
br. jest pozytywna.  
 
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka złożyła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 
za I półrocze 2013r. wraz z wieloletnią prognozą finansową (Kopia sprawozdania w wersji 
pisemnej – w załączeniu do protokołu.).  
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn po wysłuchaniu informacji oraz opinii RIO otworzył 
dyskusję.  
Nie zgłoszono głosów w dyskusji.  
         Pan Przewodniczący stwierdził, iż na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji 
problemowych niniejsze sprawozdanie było przedstawiane w sposób bardzo szczegółowy. 
Wszystkie wątpliwości i pytania Radnych zostały wyjaśnione.  
 
         Radna Danuta Wróbel zwróciła się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z 
pytaniem czy już dokonano ekspertyzy i analizy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Al. Jana 
Pawła II, ul. 1 Maja i ul. Miłej w Kędzierzynie – Koźlu, gdyż były na ten cel zabezpieczone w 
budżecie od kwietnia br. środki.  
         Dyrektor Arkadiusz Kryś poinformował, iż ekspertyza została wykonana, a zapłaty za 
nią dokonano w lipcu br. PZD analizuje sugestie przedstawione w niniejszym dokumencie i 
ewentualnie podejmie działania w kierunku poprawy funkcjonowania sygnalizacji świetlnej.  
 
         Przewodniczący Piotr Jahn w związku z brakiem dalszych pytań poddał pod głosowanie 
przedstawione sprawozdanie pytając: 
"Kto jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013r." 
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
sprawozdania.  
W wyniku głosowania sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013r. 
zostało jednogłośnie przyjęte.   
 

Ad. 8 a) 
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka uzasadniła projekt uchwały w sprawie zmian 
budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok. 
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Szczegółowo omówiła zmiany, które zostały wniesione do projektu uchwały po przesłaniu 
materiałów Radnym. Uzasadnienie załączono do uchwały.  
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.  
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013r. 
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.   
Uchwała Nr XLIV/322/2013 Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok została podjęta jednogłośnie. 
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
b)  
         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 
wprowadzenia zadania "nadzór autorski" nad budową mostu Cisek – Bierawa, jako 
przedsięwzięcia na okres 2 lat.  
 
Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań.  
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn odczytał i poddał 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 XLIV/323/2013 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono 
do protokołu.  
 
         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj zaznaczyła, iż chce uniknąć kontrowersyjnych 
sytuacji w sprawie wynagrodzenia Starosty. Podkreśliła, iż postawą jej działania nigdy nie 
było wynagrodzenie. Nie posiada wiedzy na temat kategorii i stawek. Poinformowała, iż 
pracuje od 3 tygodni codziennie - łącznie z sobotami i niedzielami. Chciałaby poddać się 
ocenie Rady i zaproponowała, aby Radny Jakub Gładysz, jeśli jest w tym temacie 
zorientowany zaproponował wynagrodzenie dla Przewodniczącego Zarządu (Starosty).   
         Radny Jakub Gładysz zaznaczył, iż również nie zna dokładnie widełek, stawek, 
dodatków itd. Uważa jednak, że istnieje wymóg prawny ustalenia wynagrodzenia.  
         Pani Starosta zaapelowała do Radnych, aby powrócić do tematu podjęcia uchwały w 
sprawie ustalenia wynagrodzenia i zaznaczyła, iż poddaje się ocenie Rady.  
         Radna Dorota Tomala zwróciła uwagę, iż termin dzisiejszej sesji był znany i 
odpowiednie służby Starostwa mogły się przygotować do spodziewanego tematu, zwłaszcza, 
że została wydana opinia radcy prawnego. Ustawa o pracownikach samorządowych wyraźnie 
określa widełki wynagrodzeń, które Rada analizowała na początku obecnej kadencji. Za 
każdym razem podawane są kryteria oraz dodatki i inne składniki. Należy tę informację 
przygotować i nie Radni powinni to zrobić. Rada może jedynie rozważyć i głosować nad 
propozycjami pracodawcy Starosty Powiatu, którym jest Przewodniczący Rady.   
         Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż początkowo uchwała w sprawie wynagrodzenia 
miała być ujęta w porządku sesji, jednak w wyniku rozmów ze służbami Starostwa uzyskano 
informację, iż nie ma potrzeby ponownego podejmowania uchwały, jeśli istniejący stan 
prawny umożliwia przyznanie konkretnego wynagrodzenia. W związku z tym Pan 
Przewodniczący poprosił Panią Mecenas o sporządzenie opinii prawnej, którą po otrzymaniu 
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przesłał Radnym. Na tej podstawie podpisał umowę o pracę Pani Staroście. Celem uniknięcia 
ewentualnych niejasności Pan Przewodniczący zaproponował, aby w dniu dzisiejszym podjąć 
uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście.  
         Radna Jadwiga Mroczko również opowiedziała się za podjęciem stosownej uchwały 
przez Radę. Jednocześnie przypomniała, iż po wyborze Pana Artura Widłaka na Starostę 
Powiatu w dniu 12 lipca 2011r. w pośpiechu przegłosowano uchwałę o ustaleniu 
wynagrodzenia bez jakichkolwiek pytań. Przegłosowano pobory, gdyż była taka potrzeba. 
Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Radna uważa za słuszne, gdyż pozwoli 
to na uniknięcie wszelkich dyskusji i pomówień. Jeśli Pani Starosta chce poddać się 
weryfikacji przez Radę to Radna uważa, że należy przegłosować tak, jak było do tej pory.  
         Mecenas Mirosław Semeniuk zwrócił uwagę, iż w chwili obecnej propozycja zmiany 
porządku obrad powinna dotyczyć głosowania imiennego, ponieważ nie można głosować 
ponownie wniosku w tej samej sprawie, a na dzisiejszej sesji wniosek był już głosowany.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu kończąc dyskusję poddał pod głosowanie wniosek o 
rozszerzenie porządku obrad sesji w punkcie 8 – Podjęcie uchwał o ppkt k) projekt uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – Pani Małgorzaty Tudaj.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za 
rozszerzeniem porządku obrad. W wyniku głosowania porządek obrad w punkcie 8 
rozszerzono o ppkt k) tj. o podjęcie w/w uchwały.  
 
c)  
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn pełniący funkcję przewodniczącego kapituły 
powołanej do zaopiniowania wniosków dotyczących przyznania wyróżnienia honorowego 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego "statuetki Małe Koziołki" zapoznał wszystkich 
zebranych z protokołem posiedzenia kapituły z dnia 09 lipca 2013r.  
Protokół z posiedzenia kapituły oraz regulamin przyznawania wyróżnienia stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu. 
Poinformował, iż Kapituła ze względu braków formalnych odrzuciła jeden z 4 otrzymanych 
wniosków. Kapituła w wyniku przeprowadzonych głosowań postanowiła rekomendować 
Radzie Powiatu do wyróżnienia 3 uczniów: Filipa Zygmunt, Bartłomieja Mróz i Angelikę 
Korgel. Ponadto Kapituła jednogłośnie skierowała do Zarządu Powiatu wniosek o rozważenie 
możliwości przyznania laureatom wyróżnienia honorowego Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego "Statuetki Małe Koziołki" nagród finansowych.  
 
Następnie Pan Przewodniczący zaproponował przedstawienie każdego wniosku w sposób 
szczegółowy, jednak Radni opowiedzieli się za tym, aby nie odczytywać wszystkich 
wniosków.  
 
         Radna Dorota Tomala zapytała czy zabezpieczono środki finansowe na przyznanie 
laureatom Koziołków nagród finansowych.  
         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj poinformowała, iż kwestię zabezpieczenia środków 
na ten cel Zarząd rozpatrzy na posiedzeniu w dniu jutrzejszym.  
         Radna Dorota Tomala wyjaśniła, iż na posiedzeniu Zarządu po 09 lipca temat ten był 
przedstawiany. Wówczas ustalono, iż Skarbnik Powiatu i Sekretarz powinny rozważyć 
możliwości pozyskania środków na zabezpieczenie nagród finansowych.  
         Przewodniczący Rady zaapelował do członków Zarządu, aby tę sprawę rozważyć i by 
na planowanej na dzień 25 września na godz. 1500 gali wraz ze statuetkami mogły być 
wręczone nagrody finansowe.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się o wybór Komisji Skrutacyjnej.  
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         Radna Dorota Tomala zgłosiła kandydaturę Radnej Barbary Wołowskiej. 
         Radna Barbara Wołowska wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 
 
         Radny Leon Piecuch zaproponował kandydaturę Radnego Jerzego Pałysa. 
         Radny Jerzy Pałys wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.  
 
         Radna Beata Łobodzińska zgłosiła kandydaturę Radnego Fryderyka Trautberga. 
         Radny Fryderyk Trautberg wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 
 
 Innych kandydatów nie zgłoszono.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury do pracy 
w komisji skrutacyjnej.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za tym, aby 
zgłoszeni Radni pracowali w komisji skrutacyjnej.  
W wyniku głosowania Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła następujący skład Komisji 
Skrutacyjnej: Barbara Wołowska, Jerzy Pałys i Fryderyk Trautberg. Funkcję przewodniczącej 
komisji pełniła Radna Barbara Wołowska. Komisja skrutacyjna opuściła salę w celu 
przygotowania kart do głosowania.  
 
         Radny Leon Piecuch przekazał pozdrowienia od seniorów, do których w dniu 
dzisiejszym przemawiał na uroczystości odbywającej się w Parku Pojednania. Zapewnił, iż 
seniorom przekazał pozdrowienia od Rady Powiatu i Zarządu.  
 
         Przewodniczący Rady na prośbę Radnej Doroty Tomali przybliżył kolejno osiągnięcia 
kandydatów do wyróżnienia rekomendowanych przez kapitułę. (Wnioski wraz z załącznikami 
– w załączeniu).  
 
         Starosta Powiatu poprosiła, aby przed głosowaniem powtórzyć nazwiska kandydatów i 
dziedziny, w jakich mają osiągnięcia.  
         Przewodniczący Rady poinformował, iż pierwszy kandydat Bartłomiej Mróz jest 
uczniem niepełnosprawnym mającym liczne osiągnięcia w dziedzinie sportu, drugi kandydat 
Filip Zygmunt ma osiągnięcia w dziedzinie informatyki, a trzecia kandydatka Angelika 
Korgel dużo osiągnięć ma w dziedzinie zdrowia.  
 
         Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Barbara Wołowska po powrocie na salę obrad 
objaśniła sposób głosowania prezentując 20 ostemplowanych kart przygotowanych do 
głosowania dla 20 obecnych na dzisiejszych obradach Radnych.  
         Przewodniczący Rady Powiatu podkreślił, iż o przyznaniu wyróżnienia zadecyduje 
bezwzględna większość głosów stałego składu Rady Powiatu.  
Po zapieczętowaniu pustej urny Radni przystąpili do głosowania tajnego.  
Po zakończeniu głosowania Komisja skrutacyjna udała się do odrębnego pomieszczenia 
celem zliczenia głosów. 
Po zliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół, w którym 
Komisja stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania bezwzględną większością głosów Rada 
Powiatu nadała wyróżnienie honorowe Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego „Statuetkę 
Małych Koziołków” Filipowi Zygmunt, Bartłomiejowi Mróz i Angelice Korgel.  
Protokół Komisji i komplet kart do głosowania – w załączeniu do protokołu.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu w wyniku głosowania odczytał uchwałę Rady Powiatu 
Nr XLIV/324/2013 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego „Statuetką Małe Koziołki”. Niniejsza uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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d)  
         Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, iż konieczność podjęcia uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz zakresu działania stałych Komisji Rady 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego wynika z faktu rezygnacji z funkcji Przewodniczącej 
Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Radnej Małgorzaty Tudaj w związku z wyborem na 
funkcję Starosty Powiatu oraz pisemnego akcesu do pracy w tej Komisji złożonego przez 
Radną Beatę Łobodzińską. (Pismo Radnej – w załączeniu). 
         Radna Beata Łobodzińska wyjaśniła, iż na poprzedniej sesji zrezygnowała z pracy w 
dwóch komisjach problemowych w związku z wejściem w skład Zarządu Powiatu, jednak 
zrobiła to zbyt pospiesznie. Komisja Infrastruktury będzie jej podlegać jako członkowi 
Zarządu i dlatego chciałaby być jednocześnie członkiem tej komisji.  
Następnie Radna zaproponowała kandydaturę Radnego Jerzego Pałysa na stanowisko 
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa. Radny w poprzedniej kadencji 
przez 4 lata pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu. Jest on osobą kompetentną, pracowitą, 
zorganizowaną i oddaną sprawie, którą się zajmuje, a sprawami dróg Radny w przeszłości już 
się zajmował.  
         Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Radnego Jerzego Pałysa pytając czy 
wyraża on zgodę.  
         Radny Jerzy Pałys wyraził zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącego Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa.  
Innych zmian nie wniesiono.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał, a następnie poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz zakresu działania 
stałych Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XLIV/325/2013 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w 
sprawie określenia składu osobowego oraz zakresu działania stałych Komisji Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego została jednogłośnie podjęta. Niniejsza uchwała – w 
załączeniu.  
 
e)  
         Przewodniczący Piotr Jahn poinformował, iż w związku z pisemną rezygnacją Radnej 
Doroty Tomali z funkcji Przewodniczącej doraźnej Komisji ds. Statutu zachodzi konieczność 
wyboru nowego przewodniczącego oraz zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej 
Komisji ds. Statutu. (Kopia pisma  Radnej – w załączeniu).  
         Wicestarosta Powiatu Józef Gisman zgłosił kandydaturę Radnego Rajmunda Frischko 
na stanowisko Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. Statutu. Podkreślił, że Radny posiada 
bardzo dobre przygotowanie do działania z zakresu prawa statutowego powiatu. 
Zadeklarował, iż Radny uzyska wszelką pomoc w pracy Komisji.  
         Radny Rajmund Frischko wyraził zgodę na objęcie niniejszego stanowiska.  
Innych kandydatur nie zgłoszono.  
 
         Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Statutu.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, spośród których 19 Radnych opowiedziało się za 
podjęciem uchwały, natomiast 1 Radny wstrzymał się od głosu.  
Uchwała Nr XLIV/326/2013 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie powołania 
doraźnej Komisji ds. Statutu została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym. Przedmiotową 
uchwałę załączono do protokołu.  
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         Przewodniczący Rady Powiatu zaapelował do nowo wybranego Przewodniczącego 
komisji doraźnej o zintensyfikowanie prac nad projektem Statutu Powiatu.  
         Radna Dorota Tomala przypomniała, iż projekt statutu rozesłano członkom komisji.  
 
f)  
         Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renata Scheit 
złożyła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zasadniczej Szkole 
Zawodowej Specjalnej nr 4 w Kędzierzynie – Koźlu, ul. I. Krasickiego 10.  Przypomniała, iż 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 4 została powołana do życia dla uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną z 
siedzibą w Zespole Szkół Specjalnych. Szkoła ta otrzymała akt założycielski. Kolejnym 
dokumentem, bez którego szkoła nie może funkcjonować jest statut, dlatego została 
przygotowana niniejsza uchwała.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o problemie, który pojawił się w II LO. 
Dotyczy on ucznia bardzo upośledzonego również ruchowo. Okazało się, iż problem z 
przyjęciem go do tej szkoły stanowi opinia wydana przez Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną, na podstawie której uczeń został odesłany z uzasadnieniem, iż nie jest to 
miejsce dla niego. Nauczyciele LO obawiają się, iż nie do końca posiadają kompetencje, aby 
temu uczniowi skutecznie pomóc.  
         Pani Kierownik zaznaczyła, iż zna przypadek ucznia, o którym mówił Pan 
Przewodniczący. Ten przypadek rzeczywiście nie kwalifikuje się do podjęcia nauki w 
Zespole Szkół Specjalnych, ponieważ uczeń nie posiada orzeczenia o upośledzeniu 
umysłowym w stopniu lekkim. Dysponuje orzeczeniem o kształceniu specjalnym, nie 
rozumianym jako kształcenie specjalne dla osób z upośledzeniem umysłowym tylko jednostki 
chorobowej z prawem do zajęć rewalidacyjnych. Specjalistyczna Poradnia w Opolu 
uprawniona do diagnozowania takich przypadków wskazała jako jedyną drogę kontynuacji 
kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym technikum lub liceum ogólnokształcące ze 
wskazaniem na liceum. Dziecko to posiada małą sprawność manualną, dlatego praca w 
konkretnym zawodzie lub odbywanie praktyk byłoby niemożliwe. W chwili obecnej na 
terenie powiatu nie ma żadnej placówki, która kształciłaby dzieci z tego typu schorzeniem. 
Istnieje pewna perspektywa, jednak więcej będzie można powiedzieć za rok lub dwa.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał, po czym poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie nadania statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 4 w 
Kędzierzynie – Koźlu, ul. I. Krasickiego 10.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwałę Nr XLIV/327/2013 Rady Powiatu w sprawie nadania statutu 
Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 4 w Kędzierzynie – Koźlu, ul. I. Krasickiego 10 
podjęto jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono do protokołu.  
 
g)  
         Kierownik Wydziału Oświaty Renata Scheit uzasadniła konieczność podjęcia kolejnej 
uchwały – w sprawie włączenia Gimnazjum dla Dorosłych do Zespołu Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 7. Przypomniała, iż w/w 
Gimnazjum zostało powołane w lipcu br. i funkcjonuje w Zespole Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących. W związku z powyższym potrzebna jest uchwała, która pozwoli 
włączyć tę szkołę do ZSTiO pod zarząd jednego dyrektora.  
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań. 
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         Przewodniczący Rady Piotr Jahn odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie włączenia Gimnazjum dla Dorosłych do Zespołu Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 7. 
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XLIV/328/2013 Rady Powiatu w sprawie włączenia Gimnazjum dla Dorosłych 
do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 
7 została podjęta jednogłośnie. W/w uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 

h) 
         Kolejno Pani Kierownik Renata Scheit uzasadniła projekt uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji celowej w 2013r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  
Podkreśliła, że ochrona zabytków oraz opieka nad zabytkami jest zadaniem własnym 
powiatu, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym. Wsparcie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zostało przyznane w oparciu o 
w/w ustawę, która mówi, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o 
charakterze ponadgminnym w zakresie kultury ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
oraz Ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którą dotacja na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa.  
W 2007r. zostały podjęte 2 uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego określające 
zasady udzielania niniejszych dotacji. W roku bieżącym zgodnie z uchwalonymi zasadami 
wskazane zostały 3 wnioski o udzielenie dotacji celowej w zakresie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 
Wnioskodawcami są Rzymskokatolicka Parafia p. w. Św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu, 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Radoszowach i Rzymskokatolicka Parafia p. w. 
św. Jerzego w Sławikowie. Po dokonaniu analizy złożonych wniosków proponuje się udzielić 
dotacji wnioskodawcom wskazanym w projekcie uchwały. Łączna kwota udzielonego w 
2013r. przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski wsparcia na te prace wynosi 20 000 zł.  
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag, ani pytań. 
 
         Przewodniczący Rady odczytał, a następnie poddał pod głosowanie uzasadniony projekt 
uchwały.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 18 Radnych zagłosowało za 
podjęciem uchwały, natomiast 1 Radna zagłosowała przeciw uchwale.  
         Uchwałę Nr XLIV/329/2013 w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2013r. na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków Rada Powiatu podjęła przy 1 głosie sprzeciwu. W/w uchwała – w załączeniu do 
protokołu.  
 

i)  
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak uzasadniając projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu przypomniała przepisy ustawowe 
mówiące, że Przewodniczącym Rady Społecznej jest Starosta Powiatu i w związku ze zmianą 
na stanowisku Starosty Powiatu zostaje wprowadzona zmiana w składzie tej Rady.  
 
Do w/w projektu uchwały nie zgłoszono uwag, ani pytań. 
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         Przewodniczący Piotr Jahn odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu. 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania Uchwałę Nr XLIV/330/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie 
powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu podjęto jednogłośnie. Przedmiotową uchwałę załączono 
do protokołu.  
 
j) 
         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego porozumienia z Gminą Reńska Wieś uzasadnił Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg Arkadiusz Kryś. Powiedział, iż wzorem lat poprzednich Zarząd 
Powiatu przekazuje zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie 
Gminy Reńska Wieś gminie. W ciągu ostatnich 6 lat obowiązywały analogiczne 
porozumienia. Realizacja zadań sprawdziła się, dlatego PZD wnioskuje o podjęcie podobnej 
uchwały w roku bieżącym. Na realizację zadania powiat przekaże gminie dotację w 
wysokości 59 702 zł. w tym: w 2013r. będzie to kwota 14 925 zł., a w 29014r.  kwota 44 777 
zł. Dotacja jest o 3,7 % większa od ubiegłorocznej.   
 
Do niniejszego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwałę Nr XLIV/331/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego porozumienia z Gminą Reńska Wieś podjęto jednogłośnie. 
Niniejsza uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 

k) 
         Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko 
– Kozielskiego był dyskutowany we wcześniejszej części obrad i zapytał o ewentualne uwagi.  
         Radna Dorota Tomala zapytała czy w uchwale pozostanie dodatek specjalny i poprosiła 
o wyjaśnienie, za co niniejszy dodatek jest przyznawany.  
         Sekretarz Powiatu poinformowała, iż poprzednio niniejszy dodatek również był 
uwzględniony w uchwale.  
         Wicestarosta Józef Gisman poinformował, iż dodatek specjalny powinien pozostać 
chociażby ze względu na fakt, że Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski jest innym powiatem od 
pozostałych jedenastu na terenie Województwa Opolskiego pod względem bezpieczeństwa. 
W całym województwie jest 16 zakładów o dużym zagrożeniu, z czego 14 zakładów znajduje 
się na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. W związku z tym znacznie większa jest 
odpowiedzialność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego za bezpieczeństwo 
mieszkańców. Jest to tylko jeden z elementów wyróżniających nasz powiat. Poza tym 
Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu podlega o wiele więcej szkół niż np. Powiatowi 
Prudnickiemu. Zdaniem Radnego przyznanie dodatku specjalnego Staroście Powiatu jest 
uzasadnione.  
         Radny Jakub Gładysz zapytał, jaką kwotę stanowi maksymalna stawka wynagrodzenia 
zasadniczego określona dla Starosty Powiatu w tabeli stanowisk.  
         Sekretarz Powiatu podkreśliła, iż niniejszy projekt uchwały został przygotowany w 
oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników 
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samorządowych. W niniejszym rozporządzeniu wyraźnie wskazano, iż liczba mieszkańców 
decyduje o wynagrodzeniu maksymalnym. Rozporządzenie jednoznacznie określa ile wynosi 
wynagrodzenie maksymalne, dodatek funkcyjny oraz precyzuje zasady dotyczące dodatku 
specjalnego.  
         Radna Jadwiga Mroczko wyraziła ubolewanie faktem, iż wcześniej, kiedy 
podejmowano taką uchwałę nikt nie pytał o te kwestie. Dzisiejsza dyskusja budzi 
zażenowanie Radnej. Poprosiła jednak, aby dla przejrzystości tematu dokładnie podać kwoty 
poszczególnych stawek.  
         Sekretarz Powiatu poinformowała, iż wynagrodzenie zasadnicze Starosty wynosi 6 000 
zł., dodatek funkcyjny 2 100 zł., dodatek stażowy 20% wynagrodzenia zasadniczego, czyli  
1 200 zł., dodatek specjalny w wysokości 40 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego tj. 3 240 zł. Łącznie te składniki dają kwotę 12 540 zł., której Pani Starosta z 
uwagi na zapisy ustawy kominowej otrzymać nie może. W związku z tym faktem ostateczna 
suma wynagrodzenia Starosty wyniesie 12 365 zł. brutto.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał, a następnie poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego 
Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 16 Radnych zagłosowało za 
podjęciem uchwały, 1 Radna była przeciw, natomiast 2 Radnych wstrzymało się od głosu.  
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XLIV/332/2013 w sprawie ustalenia 
wysokości miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko 
– Kozielskiego zwykłą większością głosów. Przedmiotowa uchwała – w załączeniu. 
 
         Radna Marta Szydłowska zwróciła uwagę, iż podjęcie niniejszej uchwały jest jedynie 
uporządkowaniem już istniejącego stanu. 
 
Ad. 9   
         Radny Henryk Chromik złożył interpelację, którą odczytała Radna Beata Łobodzińska. 
Niniejsza interpelacja dotyczy jak najszybszego ogłoszenia przetargu na budowę chodnika i 
przebudowę drogi ul. Mickiewicza w Bierawie oraz ujęcie w propozycjach do budżetu na 
2014r. poszerzenia tego chodnika do parametrów ścieżki rowerowej. Ponadto Radny prosi o 
naprawę drogi powiatowej od firmy Rinnen do Bierawy i likwidację garbów na drodze 
wojewódzkiej w sąsiedztwie Rinnen, a także o wycinkę krzewów i drzew wzdłuż drogi 
prowadzącej od mostów kolejowych do skrętu na sołectwo Brzeźce (droga 408).  
Kserokopia interpelacji – w załączeniu.  
Na zgłoszoną interpelację Radny uzyska pisemną odpowiedź.  
 
         Zwrócono uwagę, iż część interpelacji jest już załatwiona, gdyż Dyrektor PZD 
informował w pierwszej części obrad o tym, że przetarg w sprawie ul. Mickiewicza 
ogłoszono w dniu dzisiejszym.  
 
Ad. 10 
         Radna Dorota Tomala odnosząc się do informacji przesyłanych Radnym przez 
Przewodniczącego Rady drogą elektroniczną poprosiła o szerszą informację w sprawie pisma 
PCPR dotyczącego montaży solarów i dużego remontu inwestycyjnego.  
         Przewodniczący Rady poinformował, iż Zarząd Powiatu zajął się niniejszym pismem i 
Dyrektor PCPR poproszono o wyjaśnienie.  
         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj wyjaśniła, iż Zarząd rozpatrzył tę sprawę i w 
związku z faktem, że montaż solarów jest inwestycją odrzucił niniejsze zadanie. Zarząd 
przyznał 15 000 zł. na remont pieca c.o., gdyż tak przewiduje regulamin. Ekspert – 
rzeczoznawca ocenił, iż piec obecnie nie nadaje się do remontu, ponieważ trzeba jeszcze do 
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niego uruchomić zbiornik ciepłej wody i wkład kominowy. Razem z wnioskiem w sprawie 
solarów wpłynęło wiele więcej wniosków na zadanie remontowe, ale zgodnie z regulaminem 
aby uzyskać pomoc na remont mieszkania lub domu rodzina zastępcza musi minimum 3 lata 
pełnić funkcję rodziny zawodowej. Rodziny, które zgłosiły wnioski nie spełniają tego 
wymogu.  
 
         Radna Dorota Tomala zapytała o możliwość uczestnictwa w szkoleniu w Zakopanem, o 
którym Radni otrzymali informację na skrzynki mailowe. Poprosiła o wyjaśnienie kwestii 
finansowania szkolenia.  
         Przewodniczący wyjaśnił, iż przesłał Radnym ofertę, jaka wpłynęła na jego adres 
mailowy.  
         Skarbnik Powiatu podkreśliła, iż w budżecie nie ma na ten cel środków. Na tego typu 
szkolenia są przeznaczane diety. Gdyby przepisy dopuszczały finansowanie, to byłaby to 
kwota opodatkowana.  
   
         Radny Leon Piecuch zaapelował o załatanie dziur na zjeździe z ul Gliwickiej na ul. 
Partyzantów w sąsiedztwie szkoły. Uzyskał informację z Urzędu Miasta, że ten odcinek 
należy do powiatu.  
         Radny Marek Piasecki zapewnił, iż zjazd z ul. Gliwickiej do skrzyżowania z ul. 
Partyzantów to jest droga miejska. Radny zgłosił tę sprawę władzom miasta.  
 
         Radna Marta Szydłowska zapytała czy w miesiącu wrześniu br. przewidywana jest 
jeszcze jedna sesja. Ponadto Radna przypomniała, iż Przewodniczący Rady składał skargę w 
sprawie zwołania sesji i poprosiła o przekazanie informacji, jaka jest odpowiedź Wojewody 
na tę skargę.  
         Pan Przewodniczący odpowiedział, iż nie planuje organizowania kolejnej sesji we 
wrześniu. W sprawie skargi poinformował, iż odpowiedź prześle Radnym drogą 
elektroniczną. 
 
         Przewodniczący Rady poinformował, iż 25 września o godz. 1500 w Ognisku 
Artystycznym odbędzie się uroczysta gala wręczenia statuetek Małych Koziołków.  
Ponadto zwrócił się do Radnych o aktywne uczestnictwo w obradach sesji i nie opuszczanie 
sali w trakcie obrad, jeśli nie jest to konieczne.  
 
Ad. 11 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn zamknął obrady XLIV sesji Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
 
 
Protokołowała: 
Anna Kramarz 
 
 


