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

z dnia 25 września 2013r. 
 
Ad. 1 
         Obrady XLV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu otwarł Przewodniczący Rady Powiatu 
Piotr Jahn informując, iż niniejsza sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w celu 
podjęcia niezbędnych uchwał (Wniosek załączono do protokołu).  
 
         Następnie Przewodniczący Rady powitał przybyłych na obrady: Starostę Powiatu 
Małgorzatę Tudaj, Wicestarostę Powiatu Józefa Gismana, Sekretarza Powiatu Alicję Brol – 
Polak, Skarbnika Powiatu Wiesławę Trelkę oraz Radnych Powiatu, Dyrektorów jednostek 
organizacyjnych, Kierowników Wydziałów i przedstawicieli lokalnych mediów.  
 
Ad. 2  
         Na sali posiedzeń znajdowało się 20 spośród 21 Radnych, więc Pan Przewodniczący 
stwierdził, iż obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarł 1 Radny). 
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj zgłosiła autopoprawkę do porządku obrad 
polegającą na rozszerzeniu punktu 3 – Podjęcie uchwał o 4 projekty uchwał:  

 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez szkoły Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego prowadzące kształcenie zawodowe do realizacji 
projektu systemowego pn.: OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ 
RYNKU PRACY,  

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok, 
 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 
 w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

kategorii drogi powiatowej, – do której otrzymano pozytywną opinię Marszałka 
Województwa.  

 
         Pan Przewodniczący podał pod głosowanie propozycję rozszerzenia porządku obrad w 
punkcie 3 o ppkt b) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez szkoły 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego prowadzące kształcenie zawodowe do realizacji 
projektu systemowego pn.: OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU 
PRACY. 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za 
rozszerzeniem porządku obrad sesji.  
W wyniku głosowania porządek rozszerzono o ppkt 3b) – Podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez szkoły Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego prowadzące kształcenie zawodowe do realizacji projektu systemowego pn.: 
OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY. 
 
         Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję rozszerzenia 
porządku obrad o ppkt 3c) – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok. 
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych, którzy jednogłośnie wyrazili zgodę na rozszerzenie 
porządku obrad.  
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W konsekwencji głosowania porządek obrad sesji rozszerzono o ppkt 3 c) - Podjęcie uchwały 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok.   
 
         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejną propozycję rozszerzenia 
porządku obrad w punkcie 3 - Podjęcie uchwał o ppkt d) - zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie zgodzili się na rozszerzenie 
porządku o w/w projekt uchwały.  
W wyniku głosowania porządek obrad rozszerzono o ppkt 3 d) – Podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
 
         Kolejno Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję rozszerzenia porządku 
obrad o ppkt 3 e) – Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego kategorii drogi powiatowej. 
W głosowaniu 20 Radnych jednogłośnie opowiedziało się za rozszerzeniem porządku obrad.  
W wyniku głosowania porządek obrad rozszerzono o ppkt 3e) - Podjęcie uchwały w sprawie 
pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego kategorii drogi 
powiatowej.  
 
         Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 18 września br. wpłynęła skarga Pani ---
--------------pełniącej funkcję rodziny zastępczej zawodowej na Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. Pan Przewodniczący odczytał treść niniejszej skargi, która 
dotyczy zlej współpracy z rodziną zastępczą oraz braku pomocy i szkoleń. 
 (Kopia skargi – w załączeniu).  
         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skierowanie niniejszej skargi pod obrady 
Komisji Rewizyjnej.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za 
skierowaniem skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.  
W wyniku głosowania w/w skargę skierowano do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.  
 
Ad. 3 a)  
         Konieczność podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Kędzierzyn – Koźle z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie – 
Koźlu uzasadnił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Arkadiusz Kryś. Wyjaśnił, iż dzięki 
niniejszemu wsparciu powiat pomoże gminie przy realizacji zadania przebudowy Al. Jana 
Pawła II i ul. Kozielskiej. Urząd Miasta planuje niniejsze zadanie zgłosić do Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, gdzie każde zadanie jest dodatkowo premiowane 
punktami w przypadku posiadania wsparcia finansowego innej jednostki samorządu 
terytorialnego lub innego podmiotu. Uchwała Rady Powiatu potwierdzi udzielenie pomocy 
finansowej na realizację tego zadania.  
         Radna Dorota Tomala pozytywnie odniosła się do propozycji współpracy z gminą, lecz 
wyraziła zdziwienie tak niską kwotą (10 000 zł.) i poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego została 
ustalona w tak niewielkiej wysokości.  
         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj wyjaśniła, iż kilkakrotnie spotkała się z 
Prezydentem Miasta, a także prowadziła korespondencję z Wiceprezydent Ewą Stawską – 
Bąk na temat wsparcia finansowego tego zadania. Zaznaczyła, iż aktualnie w końcowych 
miesiącach roku trzeba wziąć pod uwagę stan budżetu powiatu w porównaniu do budżetu 
gminy. Do budżetu powiatu w ostatnim czasie weszło kilka zadań m.in. remonty w Wydziale 
Geodezji oraz rozwiązanie problemu parkingu przy siedzibie tego wydziału. Na dziś kwota  
10 000 zł. z budżetu powiatu zdaniem Pani Starosty jest wystarczająca tym bardziej, iż 
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głównym aspektem sprawy jest partnerstwo samorządów wykazane we wniosku o pozyskanie 
środków z budżetu państwa. Pani Starosta zapewniła, iż gdyby powiat posiadał więcej 
środków to z pewnością udzieliłby większego wsparcia. Odpowiadając na pytanie Radnego 
Jakuba Gładysza o całkowity koszt zadania wyjaśniła, iż jest to zadanie gminy, która nie 
podała takiej informacji.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał, a następnie poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kędzierzyn – Koźle z 
przeznaczeniem na przebudowę ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie – Koźlu.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwałę Nr XLV/333/2013 Rady Powiatu w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Kędzierzyn – Koźle z przeznaczeniem na przebudowę ulicy 
Kozielskiej w Kędzierzynie – Koźlu podjęto jednogłośnie. Niniejsza uchwała stanowi 
załącznik do protokołu.  
 
b)  
         Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renata Scheit 
uzasadniła konieczność podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i 
realizację przez szkoły Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego prowadzące kształcenie 
zawodowe do realizacji projektu systemowego pn.: OPOLSKIE SZKOLNICTWO 
ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY. Przypomniała, iż o niniejszym projekcie 
wspominała na czerwcowym posiedzeniu Komisji Edukacji. Projekt ten został przyjęty do 
realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Aktualnie szkoły zgłosiły 
swoje zapotrzebowanie na pracownie kształcące zawodowo. W wyniku projektu szkoły mogą 
również uzyskać dofinansowanie do wyposażenia pracowni fizyczno – chemicznej o wartości 
20 000 zł. Uczniowie i nauczyciele dzięki projektowi będą mogli korzystać z kilkunastu form 
wsparcia m.in. opracowanie materiałów dydaktycznych wykorzystujących nowoczesne 
pracownie w procesie nauczania (nauczyciel opiekun pracowni), rozbudowa sieci współpracy 
szkół zawodowych i przedsiębiorców, zajęcia pilotażowe dla uczniów w nowoczesnych 
pracowniach kształcenia zawodowego, czterotygodniowe staże i praktyki dla uczniów 
(uczniowie ZSŻŚ uczestniczą już w rejsie statkiem Chopin), organizacja seminariów i 
konferencji, doradztwo zawodowe, wyjazdy studyjne na targi branżowe, organizacja kursów 
podnoszących kwalifikacje zawodowe, spotkania uczniów z lokalnym biznesem oraz 
instytucjami rynku pracy, przejęcie, udoskonalenie i utrzymanie platformy „Edunawigator”, 
dostosowanie narzędzia do potrzeb szkół, pracodawców oraz OCRG, realizacja nagrań dla 
zespołów muzycznych i solistów i zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje uczniowskie. 
W ramach niniejszego projektu szkoły wnoszą wkład pieniężny i niepieniężny:  
a) wkład niepieniężny: koszt wynajmu sal na dodatkowe zajęcia po 35,00 zł/h; koszt 

wynajmu pomieszczeń na SzOK po 660,00 zł za miesiąc; udostępnianie sal na realizację 
projektu; wolontariat – opieka techniczna podczas uruchamiania nowych pracowni itp.  

b) wkład pieniężny: partycypacja szkoły w kosztach wyposażenia nowych pracowni 
kształcenia zawodowego w wysokości 20% wartości pracowni.  

Wartość pieniężnego wkładu własnego wynosi łącznie 86.400, 00 zł, w tym na rok 2013 
konieczna jest kwota 44.530,00 zł, a na 2014 rok kwota 41.870,00 zł. Wartość 
dofinansowania na pracownie dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego łącznie wynosi 
598.400,00 zł, w tym 518.400,00 zł na pracownie do kształcenia zawodowego. 
Ponadto Pani Kierownik dodała, iż oprócz wymienionych szkół w projekcie bierze udział 
Zespół Szkół Specjalnych, przy czym nie będzie miał on możliwości uzyskania pracowni. 
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Do uzasadnionego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani pytań.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
W głosowaniu wzięło udział 21 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XLV/334/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie i realizację przez szkoły Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego prowadzące 
kształcenie zawodowe do realizacji projektu systemowego pn.: OPOLSKIE SZKOLNICTWO 
ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY została podjęta jednogłośnie. Przedmiotowa 
uchwała – w załączeniu.  
 
c)  
         Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka. Wyjaśniła, iż 
potrzeba podjęcia uchwały wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację 
projektu opisanego w poprzedniej uchwale oraz zwiększenia środków na modernizację i 
budowę chodnika przy ul. Mickiewicza w Bierawie w związku z dzisiejszym 
rozstrzygnięciem przetargu na to zadanie. Uzasadnienie załączono do uchwały.  
         Radna Jadwiga Mroczko pozytywnie odniosła się do decyzji Zarządu Powiatu, aby na 
dzisiejszej nadzwyczajnej sesji dołożyć brakującą kwotę 111 794 zł. do środków na zadanie 
budowy chodnika przy ul. Mickiewicza w Bierawie. Przypomniała, iż w podobnej sytuacji 
poprzedni Zarząd nie dołożył środków do zadania realizowanego w Naczęsławicach w gminie 
Pawłowiczki i z tego powodu gmina ma opóźnienie w realizacji projektu unijnego.  
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok., a Pan Przewodniczący 
poddał go pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 21 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.   
Uchwała Nr XLV/335/2013 Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok została podjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała 
stanowi załącznik do protokołu.  
 
d) 
         Skarbnik Powiatu uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Poinformowała, iż uchwała ta jest 
konsekwencją wprowadzonych zmian w budżecie powiatu. Zmiana WPF dotyczy 
wprowadzenia zadania "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy", jako 
przedsięwzięcia na lata 2013-2015.  
 
Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań.  
 
         Wiceprzewodnicząca Danuta Wróbel odczytała, a Przewodniczący Rady Piotr Jahn 
poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej. 
W głosowaniu wzięło udział 21 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XLV/336/2013 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono 
do protokołu.  
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e) 
         Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Arkadiusz Kryś uzasadnił konieczność podjęcia 
uchwały w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
kategorii drogi powiatowej. Wyjaśnił, iż niniejsza uchwała dotyczy pozbawienia drogi nr 
1407 O Borzysławice – Pawłowiczki o długości 3,76 km kategorii drogi powiatowej, co 
wynika z faktu porządkowania sieci dróg powiatowych i wyeliminowania z niej dróg nie 
spełniających wymogów art. 6a ust 2 ustawy o drogach publicznych. Gmina Pawłowiczki 
uzależniała przejęcie drogi nr 1407 O od wykonania remontu nawierzchni jezdni tej drogi, 
odtworzenia rowów i wzmocnienia poboczy, co zostało wykonane.  
         Radna Jadwiga Mroczko zapytała o stan prawny działek, przez które przebiega niniejsza 
droga.  
         Dyrektor Kryś poinformował, iż stan prawny działek był regulowany i obecnie 
wszystkie są działkami powiatowymi.  
         Radna Marta Szydłowska pozytywnie odniosła się do sprawy przekazania 
przedmiotowej drogi gminie, jako konsekwencji działań prowadzonych od wielu lat. 
Jednocześnie przypomniała, iż na terenie miasta również wyremontowano kilkanaście dróg 
powiatowych także niespełniających wymogów ustawowych dla kategorii dróg powiatowych. 
Miasto przejmowało drogi zakładowe w dużo gorszym stanie bez sprzeciwów, a w przypadku 
tych dróg istnieją niezrozumiałe opory. Radna zaapelowała o porządkowanie spraw dróg 
również na terenie miasta.  
         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj poinformowała, iż rozpoczęto wstępne rozmowy z 
Prezydentem Miasta na niniejszy temat.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał, a następnie poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
kategorii drogi powiatowej. 
W głosowaniu wzięło udział 21 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały. 
Uchwała Nr XLV/337/2013 Rady Powiatu w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego kategorii drogi powiatowej została podjęta jednogłośnie. 
Przedmiotową uchwałę załączono do protokołu.  
 
         Radna Danuta Wróbel zapytała, jaki wykonawca został wyłoniony w przetargu na 
budowę chodnika przy ul. Mickiewicza w Bierawie.  
         Dyrektor Kryś poinformował, iż wykonawcą tego zadania zostało Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo - Mostowych z Kędzierzyna – Koźla. 
 
Ad. 4  
         Przewodniczący Rady Powiatu zapraszając Radnych do udania się na uroczystą galę 
wręczenia statuetek "Małych Koziołków" zakończył obrady XLV nadzwyczajnej sesji Rady 
Powiatu.  
 
 
 
Protokołowała: 
Anna Kramarz      


