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

z dnia 29 października 2013r. 
 
Ad. 1 
         Obrady XLVI sesji Rady Powiatu otworzył Przewodniczący Rady Piotr Jahn 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.  
 
Ad. 2  
         Na sali posiedzeń znajdowało się 18 spośród 21 Radnych, więc Pan Przewodniczący 
stwierdził, iż obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarło pozostałych 3 Radnych). 
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko w związku z rozpatrzeniem 
przez Komisję przekazanej przez Radę Powiatu skargi zgłosił wniosek o rozszerzenie 
porządku obrad w punkcie 9 – Podjęcie uchwał o projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi Pani -------- --------- z dnia 18 września 2013r. na działalność Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie.  
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku 
obrad polegającą na wprowadzeniu do pkt 9 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 
Pani --------- --------- z dnia 18 września 2013r. na działalność Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
W głosowaniu 18 Radnych jednogłośnie opowiedziało się za wprowadzeniem do porządku 
obrad w/w projektu uchwały. 
W wyniku głosowania do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pani -------- --------- z dnia 18 września 2013r. na działalność Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Skarga ta będzie rozpatrywana w podpunkcie 9o).  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie przesłany Radnym porządek 
obrad sesji, z uwzględnieniem uprzednio przegłosowanej zmiany.  
W głosowaniu 18 Radnych jednogłośnie opowiedziało się za przyjęciem porządku obrad z 
wprowadzoną zmianą.  
 
Ad. 3  
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie 2 protokoły z poprzednich obrad 
sesji przypominając, iż były one wyłożone do wglądu w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym 
Starostwa i nie zgłoszono do ich treści uwag: 
 
Protokół Nr XLIV z sesji z dnia 10 września 2013r.   
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
protokołu.  
Protokół z XLIV sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie. 
 
Protokół Nr XLV z nadzwyczajnej sesji z dnia 25 września 2013r.  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
protokołu.  
Protokół z XLV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu przyjęto jednogłośnie.  
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Ad. 4 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn złożył informację o otrzymanych w okresie 
międzysesyjnym tj. od dnia 10.09.2013r. do dnia 28.10.2013r. pismach oraz wydarzeniach, w 
których uczestniczył reprezentując Radę Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
Niniejsza informacja stanowi załącznik do protokołu.   
 
         Przewodniczący Piotr Jahn zapoznał Radę z analizą oświadczeń majątkowych Radnych 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego za 2012r., które przesłał do Urzędu Skarbowego. 
Urząd Skarbowy nie stwierdził przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie 
majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, dlatego też nie zwrócił się na 
podstawie art. 25c ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym do Dyrektora Urzędu Kontroli 
Skarbowej z wnioskiem o dokonanie kontroli. W trakcie analizy oświadczeń stwierdzono 
brak staranności w wypełnianiu formularzy oświadczeń oraz kilka nieprawidłowości, o 
których wszyscy Radni zostali indywidualnie powiadomieni z prośbą, aby w przyszłości 
przyczynili się do staranniejszego i poprawniejszego wypełniania druków oświadczeń.  
Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.  
 
         Radna Marta Szydłowska w związku z wykazaniem po raz kolejny jako błędy zapisów 
"nie posiadam" zamiast "nie dotyczy" w oświadczeniach majątkowych zwróciła się o 
przekazanie Radnym skrótowej informacji o zasadach ich wypełniania.  
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol - Polak zwróciła uwagę, iż instrukcja wypełniania 
znajduje się na drukach oświadczeń majątkowych w części początkowej. Niniejsza instrukcja 
w ciągu ostatnich lat nie uległa zmianie.  
         Przewodniczący Rady Powiatu zadeklarował, iż przed następnym terminem składania 
oświadczeń majątkowych przypomni krótką instrukcję wypełniania druków.  
         Radny Jerzy Pałys poprosił o przeszkolenie Radnych w zakresie obowiązujących 
przepisów odnośnie wypełniania oświadczeń majątkowych w części dotyczącej dochodów 
uzyskanych z tytułu zatrudnienia. Nie każdy Radny wypełnia je prawidłowo np. wykazując 
jedynie fakt uzyskania dochodu z tytułu zatrudnienia w swoim zakładzie pracy bez podania 
wysokości niniejszego dochodu. W związku z tym, iż nie zostało to zakwestionowane przez 
Urząd Skarbowy Radny zapytał czy Radni mają obowiązek wykazywania kwoty dochodu w 
druku oświadczenia majątkowego publikowanego w BIP Starostwa.  
         Radny Grzegorz Duszel zwrócił uwagę, iż na odwrocie otrzymanych przez niego uwag 
do oświadczenia majątkowego przekazanych w zamkniętej kopercie znalazło się 
przypadkowo nazwisko innej osoby niezwiązanej z Radą. 
         Przewodniczący Rady Powiatu przeprosił za zaistniałą sytuację.  
 
Ad. 5  
         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj złożyła sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu za okres 11.09.2013r. – 21.10.2013r. oraz przedstawiła kalendarz ze spotkań Starosty 
za okres 13.09.2013r. – 23.10.2013r.  
Niniejsze sprawozdania stanowią załączniki do protokołu. 
 
         Szczególną uwagę Pani Starosta poświęciła działalności Zarządu oraz spotkaniom 
odbywającym się w minionym tygodniu tj. w okresie 22.10-29.10.2013r.  
Uzupełnienia sprawozdania i kalendarza – w załączeniu.  
Ponadto poinformowała, iż w dniu 23 października br. spotkała się z Wicemarszałkiem 
Województwa Tomaszem Kostusiem oraz Dyrektorem WORD w Opolu Edwardem 
Kinderem w sprawie organizowania egzaminów na prawo jazdy w Kędzierzynie – Koźlu. 
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Jako miejsce egzaminów wytypowano teren w Centrum Kształcenia Praktycznego i 
Ustawicznego i pomieszczenia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. 
Sfinalizowanie tematu nastąpi podczas kolejnej rozmowy z Dyrektorem WORD i 
przedstawicielami władz wojewódzkich.  
Pani Starosta przekazała informację na temat okoliczności i sposobu rozwiązania umowy o 
pracę z dotychczasowym Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej Andrzejem Mazurem. Wyjaśniła, iż umowa o pracę została rozwiązana na 
zasadzie porozumienia stron w dniu 23 października br.  
 
Następnie Pani Starosta przedstawiła informację na temat zadań realizowanych na drogach 
powiatowych. Na dzień dzisiejszy zrealizowane zostało zadanie "Przebudowa nawierzchni 
jezdni drogi powiatowej nr 2053 O Al. Lisa w Kędzierzynie – Koźlu – etap II". Wartość robót 
zamknęła się kwotą 1 103 312,53 zł. – z czego 50 % środków pochodziło z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zakończono także zadanie "Przebudowa 
nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1249 O w Naczęsławicach", gdzie wartość robót 
wynosiła 217 791,02 zł. Aktualnie trwają remonty cząstkowe dróg powiatowych opiewające 
na kwotę 215 016,96 zł. Dotąd remont przeprowadzono na ul. Wojska Polskiego, ul. 
Bolesława Krzywoustego i Al. Lisa. Dalsze prace będą prowadzone na ul. Batorego, drodze 
1405 O Jaborowice, drodze 1428 O Miejsce Odrzańskie i drodze 1403 O Roszowice.  
W dniu 17 października br. podpisano z wykonawcą umowę na zadanie "Budowa chodnika 
przy ul. Mickiewicza w Bierawie wraz z przebudową jezdni w celu poprawy parametrów 
technicznych – etap I". Wartość prac opiewa na kwotę 714 809,46 zł. - w tym kwota 365 000 
zł. będzie w 50 % dofinansowana z NPPDL. Dnia 21.10.2013r. wybrano wykonawcę 
remontów chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta. Zawarcie umowy 
określającej wartość robót na kwotę 135 531,04 zł. zaplanowano na dzień 04.11.20123r. W 
ramach niniejszej umowy będą remontowane chodniki przy ul. Szpaków, ul. 
Kochanowskiego, ul. Szymanowskiego, ul. Łukasiewicza i ul. Pionierów. Obecnie trwają 
również prace związane z oznakowaniem poziomym dróg powiatowych zaplanowane na 
kwotę 40 306,50 zł. Poprzedni przetarg na te prace unieważniono, gdyż najniższa oferta 
przekraczała kwotę planowaną w budżecie. (Kopia notatki o realizacji zadań – w załączeniu).  
 
Kolejno Starosta Powiatu zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi przedstawiła 
Radzie uwagi z analizy oświadczeń majątkowych za 2012r. złożonych na jej ręce i 
przekazanych do właściwych Urzędów Skarbowych. Analiza oświadczeń – stanowi załącznik 
do protokołu.  
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono w kilku przypadkach występowanie błędów 
formalnych i nieprawidłowości oraz brak staranności w wypełnianiu formularzy. Organ 
dokonujący analizy nie podjął żadnych działań w związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami tj. nie zwrócił się do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej o 
dokonanie kontroli wytypowanych oświadczeń. O nieprawidłowościach zawartych w 
oświadczeniach zostały poinformowane poszczególne osoby.  
 
         Radna Jadwiga Mroczko nawiązując do informacji o odbiorze powykonawczym drogi w 
Naczęsławicach wyraziła ubolewanie z faktu, iż nie powiadomiono Radnych Powiatu z gminy 
Pawłowiczki o terminie odbioru. Radna, która zabiegała od kilku lat o te prace chciałaby 
wziąć udział w odbiorze. Nie powiadomienie jej jest przykre. 
         Radny Fryderyk Trautberg poinformował, iż uczestniczył w odbiorze drogi w 
Naczęsławicach wspólnie z Przewodniczącym Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa 
Jerzym Pałysem. Zwrócił uwagę, iż w kalendarzu spotkań Starosty wykazano, że Pani 
Starosta z Wicestarostą także wzięli w nim udział, natomiast faktycznie ich tam nie było. 
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Odbiór miał miejsce 16 października i obecny był na nim Dyrektor PZD razem ze swoim 
zastępcą oraz wykonawcy. W trakcie odbioru Sołtys wsi Naczęsławice zgłaszał kilka 
zastrzeżeń, które Radny na posiedzeniu Komisji Infrastruktury zgłosił jako wniosek.   
         Starosta Małgorzata Tudaj sprostowała informację podaną w kalendarzu spotkań 
Starosty wyjaśniając, iż razem z Wicestarostą mieli uczestniczyć w odbiorze drogi w 
Naczęsławicach jednak z uwagi na przedłużające się obrady Zarządu Powiatu nie dotarli na 
miejsce. Odbiór był wpisany w kalendarz i dlatego powstała niniejsza pomyłka, za co Pani 
Starosta serdecznie przeprosiła.   
 
         Radna Dorota Tomala również zgłosiła uwagi do przedstawionego Radnym kalendarza 
spotkań Starosty Powiatu. Przypomniała, iż 10.10.2013r. w uroczystości ślubowania klas I w 
ZSŻŚ oprócz Starosty i Wicestarosty uczestniczyło większość Radnych. W podsumowaniu 
inwestycji termomodernizacji w ZS Nr 1 również uczestniczyli Radni. Kalendarz spotkań 
Starosty nie zawiera na ten temat wzmianki.  
Radna ponadto poprosiła o szerszą informację na temat rodzaju współpracy i aspektu 
finansowego w projekcie "Centrum Pielgrzymkowo Rekreacyjno – Turystyczne – Góra św. 
Anny", o którym poinformowano w kalendarzu spotkań.  
Odnośnie środków zabezpieczonych przez Zarząd na organizacje pozarządowe poprosiła, aby 
powiadamiać o spotkaniach Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Radna jako 
członek niniejszej Rady od kilku miesięcy w żaden sposób nie jest powiadamiana o 
spotkaniach.  
         Przewodniczący Rady Powiatu, który uczestniczył w ostatnim posiedzeniu Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego zapewnił, iż wyjaśni z Przewodniczącym tej Rady, 
dlaczego Radnej nie powiadomiono o spotkaniu.  
         Radna Dorota Tomala nawiązała także do informacji o podjęciu przez Zarząd uchwały 
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora SP ZOZ Andrzeja Mazura i przypomniała, iż 
wyrok WSA w sprawie powołania komisji konkursowej na to stanowisko jeszcze się nie 
uprawomocnił. Wyraziła nadzieję, iż o faktycznych względach podpisania porozumienia stron 
Radni zostaną poinformowani, gdyż w przeciwnym wypadku będą o to pytać. 
W kolejnym pytaniu Radna odniosła się do zabezpieczenia kwoty 10 000 zł. na 
przeprowadzenie przez Zarząd własnego audytu w SP ZOZ i przypomniała, iż kwotę 50 000 
zł. przeznaczono na opracowanie programu naprawczego SP ZOZ. Poprosiła o zapoznanie 
Rady z niniejszymi dokumentami.  
Następnie poprosiła o więcej informacji o spotkaniu z dnia 19.09.2013r. na temat 
"Integracyjne znaczenie Odry w życiu społecznym i gospodarczym lokalnych społeczności" i 
podsumowanie efektów oraz decyzji wypływających z tego typu spotkań. Zwróciła się 
również do Wicestarosty Powiatu o bardziej szczegółową informację poświęconą 
uciążliwości budowy kurnika w Koźlu Rogach, gdyż na ten temat odbyło się spotkanie w 
dniu 24.09.2013r. Poprosiła także o wyjaśnienie celu spotkania z dnia 30.09.2013r. 
poświęconego specjalnej strefie ekonomicznej oraz więcej szczegółów na temat spotkania w 
sprawie budowy Zbiornika Racibórz, o którym mówi się od wielu lat. Na zakończenie Radna 
zwróciła się o poszerzenie informacji o spotkaniu ze związkami zawodowymi, na którym 
omawiano bieżącą sytuację szpitala.  
Wicestarosta Powiatu Józef Gisman przekazując informację na temat spotkania poświęconego 
uciążliwości kurnika w Koźlu Rogach poinformował, iż powstało stowarzyszenie "Zatrzymać 
uciążliwość", które walczy z budową drugiego kurnika. Niniejsze stowarzyszenie podczas 
spotkania przedstawiło problemy związane z uciążliwością obecnie istniejącego w Rogach 
kurnika. Aktualnie trwa procedura związana z przygotowaniem decyzji środowiskowej na 
inwestycję, po uzyskaniu której inwestor będzie mógł złożyć w Starostwie wniosek o 
pozwolenie na budowę drugiego kurnika. Do tego czasu sprawa jest prowadzona poza 
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Starostwem. Następnie poinformował, iż w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie poświęcone 
projektom kluczowym na lata 2014-2020. Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski otrzymał 
jedynie środki na ICSO. Na pozostałe projekty nie przyznano żadnych środków. Wicestarosta 
stwierdził, iż w obecnym rozdaniu środków dominują projekty z Nysy i Opola, a Powiat 
Kędzierzyńsko – Kozielski został potraktowany jak zaścianek. Jednym z projektów 
kluczowych jest duży, wieloaspektowy projekt "Góra św. Anny - Turystyka - Gospodarka – 
Rozwój". Nie jest to projekt religijny, gdyż kwestie religijne stanowią zaledwie kilka procent 
jego całości. Obejmuje on całą infrastrukturę m.in. wulkan, amfiteatr, pomnik oraz drogi 
dojazdowe, zaplecze komunikacyjne, parkingi dla autokarów itd. Projekt ten dotyczy głównie 
Powiatu Strzeleckiego i gminy Leśnica. W tym projekcie Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski 
może być partnerem. Udział naszego powiatu może polegać na organizowaniu "miękkich" 
projektów kulturalno – artystycznych związanych z Górą św. Anny. Do partnerstwa 
zaproszono Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski, Powiat Krapkowicki i Miasto Kędzierzyn – 
Koźle. 
         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj odnosząc się do pytania o audyt i program 
naprawczy wyjaśniła, iż za program naprawczy zapłacił SP ZOZ ponad 50 000 zł. Audyt 
finansowy zlecony przez Starostwo kosztował 5 000 zł., a nie 10 000 zł. - jak widnieje w 
pisemnym sprawozdaniu Zarządu Powiatu. Jest to błąd drukarski. Z opracowanych 
materiałów można wyciągać odpowiednie wnioski. Pani Starosta odczytała jedno z pism 
wystosowanych przez banki informując, iż odbyła w podobnym temacie 3 rozmowy. 
Niniejsze pismo informuje o tym, iż w związku z brakiem otrzymania programu naprawczego 
SP ZOZ w zadeklarowanym terminie 25 lipca br. oraz wobec przesłanek związanych z 
funkcjonowaniem jednostki bank ma prawo wypowiedzenia obowiązującej umowy 
kredytowej w trybie natychmiastowym. Bank deklaruje wolę współpracy jednak przedłożenie 
programu naprawczego ma decydujące znaczenie w przypadku jej kontynuacji. W trakcie 
rozmów z przedstawicielami banku Pani Starosta poinformowała, iż niniejszej dokumentacji 
także nigdy nie widziała. W związku z tym Radna nie powinna domagać się od niej programu 
naprawczego, bo nie jest to temat prosty.   
W kwestii spotkania poświęconego Specjalnej Strefie Ekonomicznej Pani Starosta wyjaśniła, 
iż uczestniczyła w pierwszej części, podczas której pracownik urzędu gminy mówił o dwóch 
najważniejszych zadaniach tj. rewitalizacji terenów poprzemysłowych w celu umożliwienia 
inwestycji, a tym samym pozyskiwania nowych miejsc pracy i usprawnienia ciągów 
komunikacyjnych. W drugiej części spotkania miał uczestniczyć Marszałek Województwa, 
aby odpowiedzieć, dlaczego Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski nie otrzymał do dyspozycji 
środków na zadania, o które zabiegał. Niestety Pan Marszałek nie dotarł na spotkanie.  
Ponadto Pani Starosta poinformowała o trwającej w szpitalu od ubiegłego tygodnia kontroli 
NFZ oraz ciągnącej się drugi miesiąc kontroli PIP.  
 
         Radna Beata Łobodzińska zwróciła się z prośbą, aby w kalendarzu spotkań Starosty 
wymieniano również obecność poszczególnych Radnych w wykazanych wydarzeniach. 
Oprócz Pani Starosty i Pana Wicestarosty wielu Radnych także uczestniczy w różnych 
spotkaniach.  
 
         Starosta Małgorzata Tudaj poinformowała, iż w ubiegłym tygodniu po drugim 
posiedzeniu Zarządu spotkała się z załogą SP ZOZ. Wyraziła przypuszczenie, że lekarze i 
pielęgniarki byli zadowoleni z faktu tego spotkania i otrzymania informacji "pierwszej ręki". 
Pozwoliło to na uspokojenie sytuacji w zakładzie. Pani Starosta poprosiła również Radnych o 
spokój zapewniając, iż sytuacja SP ZOZ będzie dobra, gdyż są ku temu stosowne narzędzia 
(program naprawczy, audyt finansowy oraz protokół pokontrolny NFZ), pozwalające na 
rozwój szpitala, a nie jego zapaść. W najbliższym czasie będzie miało miejsce aneksowanie 
kontraktów.  
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         Radna Danuta Wróbel poruszyła temat budowy chodnika przy ul. Mickiewicza w 
Bierawie. Przypomniała, iż na sesji nadzwyczajnej 25 września br., pytała czy odbył się 
przetarg na to zadanie. Pani Skarbnik wówczas wyraziła oburzenie niniejszym pytaniem, 
gdyż w tym momencie zwiększano środki na przedmiotowy cel o brakującą kwotę. Dyrektor 
Kryś odpowiedział wtedy, że przetarg był. Dnia 12.10.2013r. Radna uzyskała informację, iż 
przetarg jeszcze się nie odbył. Dziś dowiedziała się, że wykonawca chodnika został 
wyłoniony w dniu 20.10.2013r. i ma czas 45 dni na wejście na budowę. Licząc daty można 
stwierdzić, iż rozpoczęcie prac nastąpi w połowie miesiąca grudnia, gdy warunki pogodowe 
nie sprzyjają tego typu pracom. Radna wyraziła obawę, iż w związku z tym Rada Powiatu 
narazi się na pośmiewisko.  
 
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka przedstawiła stan zobowiązań SP ZOZ Kędzierzyn 
– Koźle na dzień 30.09.2013r. (informacja w postaci tabel na dzień 31.08.2013r. oraz na dzień 
30.09.2013r. – w załączeniu).   
Poinformowała, że SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle na koniec września br. posiadał 
zobowiązania ogółem w wysokości 15 380 050,97 zł., i były one wyższe od zobowiązań 
ogółem na dzień 31.08.2013r. o kwotę 869 101,55 zł. Na koniec września zakład posiadał 
zobowiązania wymagalne w wysokości 7 264 749,48 zł. Były one wyższe od zobowiązań na 
dzień 31.08.2013r. o kwotę 634 851,70 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu 
długoterminowego na koniec września 2013r. wynosiły 6 030 927,56 zł. Były one niższe o 
spłatę raty, czyli 154 639,18 zł. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu wynosiły  
74 602,26 zł. i były niższe od zobowiązań z sierpnia 2013r., o spłatę raty leasingu w 
wysokości 1 700,32 zł. SP ZOZ ma zobowiązanie w stosunku do Starostwa z tytułu 
udzielonej pożyczki w kwocie 203 892 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 
na koniec września na koncie SP ZOZ wynosił 4 141 912,28 zł. i był wyższy od stanu na 
koniec sierpnia o kwotę 218 275,05 zł.  
Pani Skarbnik przekazała również Radnym tabelaryczną informację z zakresu wydatków, 
zobowiązań i należności jednostek organizacyjnych powiatu wg stanu na dzień 31.08.2013r. 
oraz 30.09.2013r. (Informacja w formie tabel – w załączeniu). 
         Radna Danuta Wróbel zapytała o przyczyny znacznej różnicy pomiędzy stanem 
zobowiązań wymagalnych na koniec sierpnia br. i na koniec września br.  
         Skarbnik Powiatu odpowiedziała, iż nie zna powodu spadku, a następnie wzrostu 
zobowiązań i zadeklarowała zasięgnięcie informacji w SP ZOZ. 
         Starosta Powiatu dodała, iż kwota zobowiązań pokrywa się z audytem finansowym 
przeprowadzonym w SP ZOZ.  
      
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym w 
dniu 04 października rozpoczęła się kontrola NIK z Opola dotycząca wybranych zagadnień 
udzielania przedsiębiorcom w latach 2010-2013 pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń na 
budowę oraz koncesji na wydobywanie kopalin. Kontrola ta jest planowana do 05 grudnia br.   
W dniu 10 października odbyła się kontrola prowadzona przez pracowników Opolskiego 
Urzędu Marszałkowskiego dotycząca trwałości projektu "Przebudowa, doposażenie 
regionalnych placówek oświatowych Powiatu – CKPiU, ZS Nr 3 i ZSŻŚ". Do Starostwa nie 
wpłynął jeszcze protokół pokontrolny.   
 
Ad. 6 
Przewodniczący komisji problemowych Rady Powiatu kolejno złożyli sprawozdania z prac 
komisji w okresie międzysesyjnym. 
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         Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Duszel poinformował, 
iż Komisja spotkała się w dniu 24.10.2013r. Tematem głównym posiedzenia była analiza i 
przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za I półrocze 
2013r. (Wyciąg z protokołu Komisji – w załączeniu). Niniejsze sprawozdanie zostało 
pozytywnie zaopiniowane przez członków Komisji. Komisja miała również zapoznać się z 
prezentacją programu naprawczego SP ZOZ, czyli "Opracowania obszarów 
restrukturyzacyjnych w SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle" wykonanego przez firmę z Łodzi na 
zlecenie SP ZOZ. Materiał został przygotowany w połowie września jednak przed obradami 
komisji nastąpiły zmiany w administracji SP ZOZ i dlatego temat ten przeniesiono na jedno z 
następnych posiedzeń. Ten obszerny materiał uwzględniający wszystkie aspekty pracy i 
funkcjonowania zakładu był prezentowany kadrze kierowniczej SP ZOZ na zebraniu 
kilkanaście dni temu. Opracowanie obejmuje dane za lata 2010, 2011 2012 i I połowę 2013 
dostarczone przez SP ZOZ. Zdaniem Przewodniczącego Komisji materiał ten przedstawia 
bardzo dużą wartość do analizy, a wnioski z niego płynące stanowią wskazówkę na 
przyszłość.  
Komisja na ostatnim posiedzeniu wysłuchała informacji Kierownika Wydziału Zdrowia o 
działaniach w kierunku stworzenia harmonogramu dyżurów aptek na rok przyszły z 
uwzględnieniem głosu środowiska aptekarskiego i pacjentów. Do dnia posiedzenia Komisji 
zebrano w tej sprawie opinie organów, które zgodnie z przepisami są upoważnione do ich 
wydania. Jedna z otrzymanych opinii jest negatywna (opinia Prezydenta Miasta) a pozostałe 
są pozytywne.  
 
         Przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Barbara Wołowska 
poinformowała, iż w dniu 22.10.2013r. Komisja spotkała się na wspólnym posiedzeniu z 
Komisją Budżetu. Na posiedzeniu zapoznano się ze stanem realizacji zadań oświatowych w 
szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez powiat za rok 
2012 i 2013. Temat ten również będzie analizowany podczas dzisiejszej sesji. Radni 
zapoznali się z sytuacją finansową placówek oświatowych za okres 9 miesięcy 2013r., o 
której szerszą informację przedstawi Przewodnicząca Komisji Budżetu. Następnie obie 
Komisje zaopiniowały zmiany w budżecie powiatu proponowane na dzisiejszą sesję. W 
kolejnej części posiedzenia dyskutowano o przedstawionych projektach uchwał Rady Powiatu 
dotyczących zmian w regulaminach przyznawania wyróżnień honorowych Małych 
Koziołków i "dużych" Koziołków. Przewodniczący Rady Powiatu poinformował w swoim 
sprawozdaniu, iż niniejsze uchwały są konsekwencją pisma Nadzoru Wojewody, który 
zwrócił uwagę, iż głosowanie w sprawie przyznania wyróżnień powinno odbyć się trybie 
jawnym, a nie tajnym. Następnie pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie 
ustalenia planu sieci szkół w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim oraz zmieniającą uchwałę 
w sprawie nadania statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 4. Na posiedzeniu 
Komisji gościł przedstawiciel firmy Vulcan, który przedstawił wnioski wynikające ze 
zleconej analizy organizacji szkół prowadzonych przez powiat. (Wnioski z wspólnego 
posiedzenia – w załączeniu).  
 
         Przewodnicząca Komisji Budżetu Jadwiga Mroczko uzupełniła informacje na temat 
wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Komisji Edukacji i Promocji Powiatu oraz 
analizowanej sytuacji finansowej placówek oświatowych za okres 9 miesięcy br. Zaznaczyła, 
iż informacja o brakach środków na oświatę została potwierdzona w przedstawionym 
komisjom materiale. Braki zostaną pokryte dzięki temu, iż nie ma potrzeby wydatkowania z 
budżetu powiatu wszystkich środków przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych. 
Kwota braku w szkołach podległych powiatowi wynosi około 600 000 zł. i dotyczy przede 
wszystkim opłat za media (energia i c.o.). Radni otrzymali informację o tym, że braki 
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wystąpią również w wynagrodzeniach, ale w trakcie potrzeby zostaną uzupełnione. Zarząd na 
posiedzeniu 11 września br. stwierdził, iż sytuacja finansowa jednostek oświatowych jest 
zadowalająca i nie ma zagrożenia braku pieniędzy dla szkół i placówek oświatowych. Na 
wspólnym posiedzeniu komisje otrzymały informację, iż oświata zamyka się w ramach 
subwencji, lecz nie jest to do końca prawdą, gdyż w otrzymanym materiale wykazano 
wydatki dofinansowane z budżetu powiatu. W związku z tym Przewodnicząca Komisji 
Budżetu uważa, iż środki, które obecnie zostają w oświacie mogłyby być przeznaczone na 
inne zadania, na które zabrakło pieniędzy (przede wszystkim drogi). W drugiej części 
posiedzenia pozytywnie zaopiniowano zmiany w budżecie proponowane na dzisiejszą sesję.  
         Radna Dorota Tomala potwierdziła, że sytuacja finansowa jednostek oświatowych jest 
zadowalająca i nie występują żadne zagrożenia. Zwróciła się do Starosty Powiatu z prośbą, 
aby za każdym razem informować, że obecny Zarząd przejął oświatę w bardzo dobrej 
kondycji.  
         Radna Marta Szydłowska dodała, iż po zapoznaniu się ze szczegółową analizą sytuacji 
jednostek oświatowych wszyscy zebrani na wspólnym posiedzeniu cieszyli się, że środki, 
które były przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych razem ze środkami 
wspomagającymi spowodują, iż w następny rok oświata nie wejdzie z potężnymi brakami. 
Odnośnie oszczędności uzyskanych w szkołach niepublicznych Komisja Edukacji 
jednoznacznie mówiła, iż należy przeznaczyć je na oświatę, a w szczególności na opłacenie 
mediów itp. Biorąc pod uwagę dokładane wcześniej środki na oświatę wystarczy pieniędzy, 
ale należy pamiętać, że jednostki oświatowe potrzebują także wykonywać remonty i 
utrzymywać swoje obiekty. Ponadto przyszłe lata również będą związane z deficytem 
uczniów. Za to, iż oświata domknie się w tegorocznym budżecie Radna złożyła 
podziękowania skierowane do osób organizujących na co dzień zadania oświatowe.  
         Skarbnik Powiatu podkreśliła, iż na etapie projektu tegorocznego budżetu i jego 
zatwierdzania do funkcjonowania oświaty dołożono około 1 000 000 zł. spoza dochodów 
własnych oświaty i subwencji. Trzeba również pamiętać, że do finansowania publicznej 
oświaty przesuwane są środki z oświaty niepublicznej.  
         Radna Dorota Tomala zaznaczyła, iż przepisy prawa pozwalają na przesuwanie środków 
z finansowania oświaty niepublicznej na oświatę publiczną. Oświata jest finansowana dzięki 
własnym środkom budżetowym i jej sytuacja jest pozytywna.  
         Wicestarosta Józef Gisman stwierdził, iż sytuacja oświaty nigdy nie była krytyczna, ale 
zawsze trzeba było dokładać na jej finansowanie około 1-1,5 mln. zł. Przykładowo gmina 
dokłada 29 mln. zł. Według informacji Wydziału Oświaty aktualnie do energii w jednostkach 
oświatowych trzeba dołożyć około 680 000 zł. więc sytuacja oświaty nie jest aż tak dobra i 
nigdy nie będzie, bo aby oświata mogła dobrze funkcjonować musi być dofinansowana. 
Należy pamiętać, że już wcześniej zostało dołożone 300 000 zł. Szansą na pokrycie tych 
braków jest fakt, że szkoły niepubliczne nie wykorzystały zabezpieczonych na dotacje dla 
nich środków. Oświata sama się nie sfinansuje, zwłaszcza w sytuacji bardzo 
skomplikowanego i kosztownego szkolnictwa zawodowego wymagającego dużych nakładów 
inwestycyjnych.  
         Radna Bożena Łotecka wyraziła zdziwienie tym, iż za sukces uważa się fakt, że oświata 
mieści się w subwencji. Nie jest to sukces, ponieważ subwencja oświatowa pokrywa 
wszystkie wydatki dydaktyczne i wynagrodzenia nauczycieli, ale istnieją także wydatki 
związane z utrzymaniem budynków, inwestycjami, remontami, zabezpieczeniem i 
pochodnymi, na które subwencja nie wystarcza. Zdaniem Radnej błędem jest mówienie o 
tym, że powiat dokłada do oświaty, bo jest to inwestowanie w dzieci i we własną przyszłość. 
Taka sytuacja jest normą.  
Wypowiedź Radnej poparli Przewodniczący Rady i Wicestarosta Powiatu.  
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         Pan Wicestarosta przypomniał, iż budynki oświatowe były doinwestowane dzięki 
znacznemu funduszowi ochrony środowiska, który funkcjonował we wcześniejszych latach w 
powiecie. Drugą grupą środków wspierających funkcjonowanie jednostek oświatowych były 
środki europejskie (remont statku, tworzenie pracowni specjalistycznych, CKPiU). Ponadto 
realizuje się wiele projektów "miękkich", z których środki są przeznaczane na wyposażenie. 
Wicestarosta również uważa, że oświata musi być doinwestowywana.  
         Radny Leon Piecuch zaapelował, aby dyskutować nie politycznie tylko merytorycznie. 
Radni powinni wspólnie rozwiązywać problemy, zamiast wzajemnie sobie dokuczać. Starosta 
nie powinien musieć bronić wniosku o charakterze religijnym, bo państwo powinno dążyć do 
jednego celu, a kościół pomaga wszystkim bez względu na narodowość i wyznania religijne.  
Radny przypomniał, iż we wcześniejszych latach, kiedy powiat angażował się w remont 
kaplic na Górze św. Anny również padało wiele pytań. Radny wyraził oburzenie pytaniami 
Radnej Doroty Tomali o udział w projekcie "Centrum pielgrzymkowe …". Następnie 
nawiązał do sprawy hospicjum i wyraził przykrość z faktu, że jego tworzenie trwa już kolejną 
kadencję i nadal są Prezydentowi czynione utrudnienia. Hospicjum na terenie powiatu jest 
bardzo potrzebne. Zorganizowano dwa spotkania w przedmiotowej sprawie, ale Radny 
otrzymał na nie zaproszenie z opóźnieniem. Radny uważa, że znów robione są utrudnienia, 
aby hospicjum nie powstało, dlatego apeluje żeby zrobić wszystko, by hospicjum jak 
najszybciej powstało bez względu na to czy Prezydent Wantuła przejdzie referendum 
pozytywnie, czy też nie.  
         Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił uwagę, iż hospicjum jest zadaniem gminy i 
powiat może jedynie wspomagać działania gminy w tym zakresie. Zarząd Powiatu z 
pewnością to czyni.  
         Radna Dorota Tomala poinformowała, iż uczestniczyła w spotkaniach dotyczących 
hospicjum. Na pierwsze spotkanie dotarli członkowie Zarządu Powiatu za wyjątkiem 
Starostów i pozytywnie odnieśli się do propozycji tworzenia oddziału paliatywnego. 
Ustalono, że hospicjum jest zadaniem gminy, więc przy jej pomocy będzie można utworzyć 
oddział paliatywny. Następnie miały miejsce zawirowania polityczne i pomysł utworzenia 
oddziału paliatywnego się skończył. Na kolejne spotkanie w sprawie hospicjum nie dotarł 
nikt z Zarządu Powiatu. Radnych Powiatu reprezentowała jedynie Radna i Radny Marek 
Piasecki. Swoje zainteresowanie finansowaniem kultów religijnych Radna wyjaśniła tym, iż 
ma własny punkt widzenia na te sprawy i za każdym razem będzie zadawać pytania, dlaczego 
powiat musi je finansować.  
         Radna Marta Szydłowska zwróciła się do Radnego Leona Piecucha, aby w swoich 
wystąpieniach wypowiadał się w sposób konkretny i przedstawiał rzeczowe wnioski lub 
propozycje, gdyż zgłaszane przez niego uwagi pod adresem Radnych lub Rady mijają się z 
faktycznymi działaniami. Bardzo ogólnikowe długie wystąpienia Radnego często są dla 
innych niezrozumiałe. 
         Przewodniczący Rady Powiatu przerwał dyskusję apelując do Radnych, aby nie oceniali 
wzajemnie swoich wystąpień. Zaznaczył, że każdy ma prawo do zabierania głosu, lecz 
stosowne przepisy określają czas wypowiedzi, dlatego prosił o wypowiedzi konkretne i 
rzeczowe.  
 
         Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa poinformował, że Komisja 
spotkała się w dniu 18.10.2013r. Członkowie Komisji analizowali dwa komplety uchwał 
będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji i wydali pozytywne opinie do nich. Uchwały te 
dotyczyły ustalenia opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów oraz usunięcie i 
przechowywanie obiektów pływających z terenów wodnych. Drugi komplet uchwał był 
związany z przedłużeniem umów najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych. Komisja 
zapoznała się z pismem Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowiczki odnośnie interpelacji 
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zgłaszanych przez Radnych Gminy w zakresie infrastruktury drogowej. Pismo przekazano 
Dyrektorowi PZD do przygotowania odpowiedzi. Radny Fryderyk Trautberg zwrócił się z 
wnioskiem o uzupełnienie prac przy drodze powiatowej w Naczęsławicach, o które w trakcie 
odbioru prosiła rodzina mieszkająca przy niniejszej drodze. (Wyciąg z protokołu Komisji – w 
załączeniu). Przewodniczący podkreślił, iż istnieje potrzeba większej koordynacji wspólnych 
prac gminy i powiatu, gdyż w trakcie obioru powykonawczego drogi w Naczęsławicach 
zgłaszano uwagi do poziomowania nowej instalacji kanalizacyjnej. Drobne uwagi zgłaszane 
przez sołtysa wsi Naczęsławice powinny być realizowane na etapie projektowania, a nie 
odbioru.  
 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko przedstawił informację o pracy 
Komisji, która spotkała się w dniu 21.10.2013r. W pierwszej części posiedzenia Komisja 
rozpatrzyła skargę złożoną przez Panią -------- --------- na działalność dyrektora PCPR. Obie 
strony uczestniczyły w posiedzeniu i złożyły wyjaśnienia. Niniejszy temat będzie szerzej 
omawiany podczas podejmowania uchwały w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej skargi. 
Komisja zawnioskowała o przeanalizowanie wątpliwości i uwag dotyczących zdarzenia z 
dnia 11 października br. niebędących przedmiotem skargi. W drugiej części posiedzenia 
Komisja dokonała kontroli realizacji zadań i finansów przez Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu za III kwartały 2013r. Do 
przedstawionego materiału Komisja nie wniosła uwag. (Wnioski z posiedzenia – w 
załączeniu).  
 
Ad. 7  
         Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renata Scheit 
przedstawiła Radzie szczegółową informację o funkcjonowaniu oświaty ponadgimnazjalnej w 
Powiecie w roku szkolnym 2012/2013.  
Obszerny materiał omówiony przez Panią Kierownik stanowi załącznik do protokołu.  
Ponadto Pani Kierownik przekazała zebranym i omówiła tabele zawierające dane liczbowe 
dotyczące subwencji dla Powiatu w latach 2008-2012 oraz środków przeznaczonych na 
oświatę publiczną w tym okresie, dane dotyczące wyników zdawalności egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych podległych 
powiatowi w podziale na placówki oraz na poszczególne zawody. (Dane w postaci tabel – w 
załączeniu).  
 
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka w odniesieniu do przedstawionych przez 
Kierownika Wydziału Oświaty informacji podkreśliła, iż do tegorocznych wydatków 
bieżących w oświacie dołożono około 1 000 000 zł. spoza źródeł finansowania oświaty. 
         Radny Jakub Gładysz zaznaczył, iż w roku bieżącym do finansowania oświaty dołożono 
ponad 1 000 000 zł., ale należy pamiętać, że Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski jest jednym z 
nielicznych, które otrzymały większą subwencję niż w roku ubiegłym. Dokładane do 
subwencji środki z roku na rok są coraz mniejsze.  
  
Ad. 8  
         Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Czeczot złożyła 
sprawozdanie z działalności PCPR za I półrocze 2013r.  
Niniejsze sprawozdanie w formie pisemnej stanowi załącznik do protokołu.  
Szczegółowo Pani Dyrektor omówiła realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz zadań 
na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON. 
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         Radna Dorota Tomala w odniesieniu do słów Pani Dyrektor o tęsknocie dzieci 
umieszczanych w rodzinach zastępczych do rodziców biologicznych i odwrotnie zapytała, 
jakie czynniki i zdarzenia losowe powodują, że mimo dużej więzi dzieci z rodzicami 
biologicznymi są one zabierane do rodzin zastępczych. Rodzice zastępczy borykają się z 
problemem odseparowania dzieci od rodziców biologicznych po to, by tym dzieciom pomóc.  
         Dyrektor PCPR zaznaczyła, iż jest bardzo wiele przyczyn i powodów umieszczania 
dzieci w rodzinach zastępczych. Niewydolność wychowawcza, niezaradność życiowa 
rodziców, uzależnienia od alkoholu (najczęściej) powodują, że rodzice zaniedbują swoje 
dzieci w różny sposób. Czasami powielane są dysfunkcyjne zachowania, gdyż rodzice 
biologiczni dzieci niejednokrotnie pochodzą z domów dysfunkcyjnych, gdzie brakowało 
wzorców prawidłowego realizowania ról matki i ojca – opiekunów, co nie znaczy, że między 
dziećmi i rodzicami nie ma miłości. Przykładowo dzieci w rodzinach alkoholowych także 
pełnią pewne role – są bohaterami rodziny czującymi się odpowiedzialne za rodziców i 
młodsze rodzeństwo. Więzi emocjonalne są bardzo silne niezależnie od faktu, że działania 
rodziców są szkodliwe dla dzieci.  
         Radna Dorota Tomala zapytała czy lepszym rozwiązaniem nie byłaby większa pomoc i 
opieka jednostek pomocy społecznej dla rodzin biologicznych. Poprosiła o informację czy 
taka sytuacja wynika z faktu, iż pomoc społeczna ma zbyt mało pracowników lub system 
opieki społecznej nie jest do końca sprawny. Wyraziła przekonanie, iż jeśli między dziećmi i 
ich rodzicami biologicznymi jest tak duża miłość to niejednokrotnie wychowywanie dzieci w 
rodzinie zastępczej nie przyniesie oczekiwanego efektu. Może spowodować, że dzieci będą 
się buntować i powstaną większe problemy wychowawcze niż były w rodzinach 
biologicznych.  
         Pani Dyrektor Czeczot stwierdziła, iż sytuacje bywają różne. PCPR zajmuje się dziećmi 
dopiero od momentu, gdy sąd wyda postanowienie o umieszczeniu dzieci w rodzinie 
zastępczej. Wcześniej rodzinami zajmują się pracownicy socjalni ośrodków pomocy 
społecznej (w gminach). Nowa ustawa wprowadziła do PCPR koordynatorów pieczy 
zastępczej, natomiast do gmin asystentów rodziny, którzy mają wspierać rodzinę i uczyć ją 
zaradności życiowej oraz radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi. Ośrodki pomocy 
społecznej podobnie jak PCPR-y w kraju nie posiadają jeszcze odpowiedniej ilości tych 
pracowników. Pani Dyrektor podkreśliła, iż odebranie dziecka rodzinie jest ostatecznością i 
większa, intensywniejsza praca socjalna z rodzinami przyniosłaby z pewnością lepsze efekty. 
PCPR mając informację, iż rodzice biologiczni dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej 
chcą utrzymywać z nim kontakty i troszczą się o nie często zwraca się do gminy o objęcie 
danej rodziny opieką asystenta rodziny.  
         Radna Dorota Tomala nawiązując do informacji o zajęciach edukacyjnych 
prowadzonych w areszcie śledczym zapytała czy osoby po resocjalizacji, które wychodzą z 
więzienia mogą liczyć na jakiekolwiek formy pomocy w PCPR. 
         Dyrektor Czeczot odpowiedziała, iż poza specjalistycznym poradnictwem, dokąd udać 
się w sprawach np. pozyskania lokalu i załatwiania kwestii związanych z pracą PCPR nie ma 
możliwości świadczenia pomocy osobom opuszczającym więzienie. Kwestie bezdomności są 
zadaniami gminy. Powiat nie posiada zasobów lokalowych, które można byłoby przydzielać.  
         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj zaznaczyła, iż sprawa rodzicielstwa zastępczego jest 
sprawą bardzo indywidualną. Są rodziny, które potrzebują wsparcia pracownika socjalnego i 
chętnie z tej formy korzystają, ale są też rodziny mające ogromne serce, wiele miłości i radzą 
sobie same. Wręcz nie jest wskazane, aby kierować do tych rodzin pracownika socjalnego. 
Jest to niezwykle delikatna materia. Ponadto dziecko wychowujące się w rodzinie 
patologicznej i od urodzenia widzące alkoholizm rodziców uważa taką sytuację za 
standardową. W momencie skierowania do rodziny zastępczej dziecko trafia do zupełnie 
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nowego środowiska i potrzebuje wiele poświęcenia oraz zajęć ukazujących zupełnie inne 
możliwości.  
         Pani Dyrektor potwierdziła słowa Starosty Powiatu jednocześnie zaznaczając, iż rodziny 
zastępcze, które od wielu już lat sprawują te funkcje są z mniejszą częstotliwością 
odwiedzane przez pracowników socjalnych, ale jest to obowiązek ustawowy, który trzeba 
spełniać. Nowe rodziny, które krótko pełnią swoją rolę są odwiedzane częściej, a pracownicy 
starają się bardziej spełniać funkcję pomocy niż kontroli.  
         Radna Bożena Łotecka zapytała czy są prowadzone badania dotyczące losów 
wychowanków Domu Dziecka po kilku latach od opuszczenia placówki.  
         Dyrektor PCPR poinformowała, iż tego typu badań nie prowadzono. Zgodnie z 
przepisami do 3 lat po opuszczeniu placówki byli wychowankowie mogą korzystać z pomocy 
i wsparcia domu dziecka, w którym się wychowywali. Do rodzin zastępczych kierowane są 
dzieci młodsze, natomiast do placówek opiekuńczo – wychowawczych trafiają dzieci starsze. 
Dzieci przebywają w takiej placówce krócej i krótszy jest z tego powodu okres oddziaływań 
socjalizacyjnych na nie. Ze względu na możliwości pozyskania przez wychowanków 
placówek mieszkań często zdarza się, że wracają oni do domów rodzinnych. Często jest też 
tak, że kiedy rodzice biologiczni dowiadują się, że dziecku należy się świadczenie na 
zagospodarowanie i na usamodzielnienie przypominają sobie o nim i razem z dzieckiem 
przychodzą do PCPR. Pani Dyrektor wyraziła przekonanie, że w systemie kraju pomoc 
świadczona wychowankom domów dziecka jest zbyt mała.   
 
Ad. 9 a)  
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka omówiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok.  
Uzasadnienie załączono do uchwały.  
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała projekt uchwały w sprawie zmian 
budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013r., który 
Przewodniczący Rady Piotr Jahn poddał pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.   
Uchwała Nr XLVI/338/2013 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. Zaznaczyła, iż uchwała ta jest konsekwencją 
wprowadzonych zmian w budżecie powiatu. Zmiany WPF dotyczy dostosowania kolumny 19 
dotyczącej roku 2013 do wcześniej podjętej uchwały oraz wprowadzenia do załącznika 
"wykaz przedsięwzięć" nowego zadania pn. "Uczenie się przez całe życie" realizowanego 
przez ZS Nr 1 w latach 2013-2015 i finansowanego ze środków programu Leonardo da Vinci. 
Ogólna kwota niniejszego zadania wynosi 92 400 zł. (z czego w roku bieżącym 19 615 zł.) 
Konsekwencją tej zmiany jest zaktualizowanie pozycji 11.3 w tabeli wieloletniej prognozy 
finansowej. Ponadto Pani Skarbnik poinformowała, iż w 2014r. nie będzie dotacji dla gminy 
Kędzierzyn – Koźle, która miała stanowić pomoc finansową na inwestycję modernizacji ul. 
Kozielskiej – Al. Jana Pawła II.  Według ustnie przekazanej informacji RIO uchyliło uchwałę 
Rady Powiatu w tej sprawie i w związku z tym nie można zawrzeć porozumienia. Pani 
Skarbnik nie zna przyczyny decyzji RIO, gdyż nie otrzymała pisemnego uzasadnienia.  
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Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Fryderyk Trautberg odczytał projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, który Przewodniczący 
Rady Powiatu poddał pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XLVI/339/2013 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono 
do protokołu.  
 
c)  
         Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu Dariusz Strzelec uzasadnił projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów. 
Przypomniał, iż niniejsza uchwała jest podejmowana każdego roku i wynika z art. 130 a ust. 6 
ustawy – Prawo o ruchu rogowym. Stawki za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 
przypadkach określonych w ustawie zostały wskazane w obwieszczeniu Ministra Finansów z 
dnia 01 sierpnia 2013r. i opublikowane w Monitorze Polskim w dniu 05 września 2013r. 
Niniejsze stawki zostały uwzględnione w projekcie uchwały Rady Powiatu.  
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie wniesiono uwag.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała projekt uzasadnionej uchwały, 
który Przewodniczący Piotr Jahn poddał pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XLVI/340/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
usunięcie i przechowywanie pojazdów została podjęta jednogłośnie. Przedmiotową uchwałę 
załączono do protokołu.  
 
d)  
         Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Andrzej Gądek 
omówił projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków 
lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego na rok 2014. Zwrócił uwagę, iż przedmiotowa uchwała jest 
podejmowana przez Radę każdego roku, a obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o 
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Stawki również zostały 
określone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 30 lipca 2013r. i opublikowane w 
Monitorze Polskim. Proponowane w uchwale stawki są stawkami maksymalnymi.  
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Fryderyk Trautberg odczytał projekt w/w uchwały, który 
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie.  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W konsekwencji głosowania uchwała Nr XLVI/341/2013 w sprawie wysokości opłat za 
usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych 
położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na rok 2014 została przez Radę 
jednogłośnie podjęta. Niniejsza uchwała – w załączeniu.  
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e)  
         Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Waldemar 
Nowak omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny 
prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego. Poinformował, że przedmiotem darowizny na rzecz gminy Bierawa są działki 
stanowiące drogę - ul. Gliwicką. Droga ul. Gliwicka uchwałą Rady Powiatu Nr 
XXXIII/209/2009 z dnia 22 września 2009r. została pozbawiona kategorii drogi powiatowej, 
a gmina Bierawa zaliczyła ja do kategorii dróg gminnych. Aktualna uchwała ma na celu 
uregulowanie stanu faktycznego ze stanem prawnym. Wyjaśnił, iż w wyniku podziału działki 
nr 37/3 dokonanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wydzielona została mniejsza działka 
(0,6550 ha), która zostanie darowana gminie i w związku z tym zachodzi konieczność 
skorygowania w projekcie uchwały numeru działki oraz podanej powierzchni. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, jako zarządca drogi wyższej kategorii miał prawo do dokonania podziału 
działki, na której znajduje się skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą gminną i wyłączenia 
powstałej działki nr 37/4 z procedury przekazania darowizny. 

 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani pytań.  
 
         Wiceprzewodnicząca Danuta Wróbel odczytała przedmiotowy projekt uchwały, a 
następnie Przewodniczący Rady Powiatu poddał go pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwałę Nr XLVI/342/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego podjęto jednogłośnie. W/w uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
f)  
         Kierownik Wydziału Geodezji Waldemar Nowak uzasadnił kolejny projekt uchwały – 
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Poinformował, że 
przedmiotem uchwały jest najem sali nr 20 w II Liceum Ogólnokształcącym wraz z 
przyległym pomieszczeniem technicznym o łącznej powierzchni 16,52m2 Pani Gabrieli 
Wiśniowskiej z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku oraz szkolnej kafeterii. Poprzednia 
umowa wygasła w dniu 30.06.2013r. Zawarcie kolejnej umowy jest obwarowane uzyskaniem 
zgody Rady Powiatu.  
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  

 
         Wiceprzewodniczący Rady Fryderyk Trautberg odczytał uzasadniony projekt uchwały, 
a Przewodniczący Rady Powiatu poddał go pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XLVI/343/2013 w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego została podjęta jednogłośnie. Niniejsza uchwała – w 
załączeniu.  
 
g)  
         Następnie Kierownik Waldemar Nowak omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność 



 15 

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Wyjaśnił, iż przedmiotem uchwały jest najem sali 
gimnastycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego Kancelarii Adwokackiej w 
Kędzierzynie – Koźlu reprezentowanej przez Pana Pawła Rosak na 1,5 godziny w tygodniu z 
przeznaczeniem na zajęcia rekreacyjne. Dotychczasowa umowa wygasła z dniem 
30.06.2013r. i w celu zawarcia kolejnej wymagane jest uzyskanie zgody Rady Powiatu.  
 
Do niniejszego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała niniejszy projekt uchwały, który 
Pan Przewodniczący Piotr Jahn poddał pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XLVI/344/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 
zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego została podjęta jednogłośnie. Przedmiotową uchwałę 
załączono do protokołu.  
 
h)  
         Pan Kierownik Waldemar Nowak uzasadnił kolejny projekt uchwały – w sprawie 
wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Poinformował, iż przedmiotem uchwały 
jest wynajem na okres do 3 lat sali gimnastycznej w ZŚŻŚ dla firmy Damen Shipyards Koźle 
Sp. z o.o. w celu prowadzenia zajęć dla pracowników. Poprzednia umowa upłynęła z dniem 
30.09.2013r., a na zawarcie kolejnej Dyrektor szkoły musi uzyskać zgodę Rady Powiatu.  
 
Do omówionego projektu uchwały nie zgłoszono pytań.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Fryderyk Trautberg odczytał, a Przewodniczący Rady 
poddał pod głosowanie uzasadniony projekt uchwały.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania Rada podjęła uchwałę Nr XLVI/345/2013 w sprawie wyrażenia zgody 
na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono do protokołu.  
 
i)  
         Kierownik Wydziału Geodezji omówił następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Wyjaśnił, iż przedmiotem uchwały jest przedłużenie 
umowy najmu sal lekcyjnych w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej dla Centrum Nauki i 
Biznesu "ŻAK" w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Sale mają być udostępniane w 
zależności od ilości grup i realizowanych godzin lekcyjnych. Dotychczasowa umowa najmu 
wygasła z dniem 30.06.2013r. i zawarcie kolejnej wymaga uzyskania zgody Rady Powiatu.   
 
Do w/w projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  
 
         Wiceprzewodnicząca Danuta Wróbel odczytała, a Przewodniczący Rady Powiatu 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu 
trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego. 
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W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W efekcie przeprowadzonego głosowania uchwała Nr XLVI/346/2013 Rady Powiatu w 
sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego została podjęta jednogłośnie. 
Niniejsza uchwała – w załączeniu do protokołu.  
 
j) 
          Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż uzasadnianie projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego dotyczącej przedłużenia umowy najmu sali 
lekcyjnej o powierzchni 42,7 m2 w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej Szkole Języków 
Obcych ESPERO w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych nie jest konieczne, ponieważ 
uchwała ta jest podobna do wcześniej podjętych uchwał.  
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani zastrzeżeń.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Fryderyk Trautberg odczytał w/w projekt uchwały, a 
Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały. 
Uchwałę Nr XLVI/347/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania 
umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
Rada Powiatu podjęła jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
k)  
         Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, iż w związku z uwagą Nadzoru Wojewody 
Opolskiego dotyczącą trybu głosowania w sprawie przyznania Koziołków zachodzi 
konieczność zmiany regulaminu przyznawania wyróżnienia honorowego Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego "Statuetką Koziołków" polegającej na określeniu, iż 
głosowanie nad wyborem laureatów odbywa się w sposób jawny.  
 
Do niniejszego uzasadnienia nie zgłoszono uwag, ani pytań.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania wyróżnienia honorowego 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego "Statuetką Koziołków". Przewodniczący Rady Piotr 
Jahn poddał odczytany projekt uchwały pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XLVI/348/2013 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania wyróżnienia honorowego Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego "Statuetką Koziołków" została jednogłośnie podjęta. W/w 
uchwałę załączono do protokołu.  
 
l) 
         Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż analogicznie do podjętej poprzednio 
uchwały konieczne jest wprowadzenie zmiany trybu głosowania w regulaminie przyznawania 
statuetek "Małych Koziołków".  
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Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Fryderyk Trautberg odczytał projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania wyróżnienia honorowego 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego "Statuetką Małe Koziołki". Przewodniczący Rady 
Piotr Jahn poddał niniejszy projekt uchwały pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/349/2013 w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przyznawania wyróżnienia honorowego Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
"Statuetką Małe Koziołki". Przedmiotowa uchwała – w załączeniu.  
 
m)  
         Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renata Scheit 
uzasadniła projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim.  
Wyjaśniła, iż ustawa o systemie oświaty w art. 17 ust. 5 nakłada na Radę Powiatu obowiązek 
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z 
uwzględnieniem szkół prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego mające 
siedzibę na obszarze Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, aby umożliwić dzieciom i 
młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w zakładach i 
jednostkach, o których mowa w art. 3 pkt 1a lit. b ustawy, realizację odpowiednio obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki. Konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie ustalenia 
planu sieci szkół związana jest ze zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu szkół od 1 
września 2013 r., dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski, 
a będących konsekwencją podjętych przez Radę Powiatu uchwał: 
1) zlikwidowano w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu, Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych. Likwidacji dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu z 
powodu braku naboru do ww. szkoły; 

2) rozpoczęły pracę nowo powołane szkoły, tj. Gimnazjum dla Dorosłych  
w Kędzierzynie-Koźlu, które włączono do Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Specjalna nr 4 włączona do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy  
w Kędzierzynie-Koźlu.  

Poza tym, z dniem 1 września 2013r. rozpoczęło funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych, utworzone w 2012r., dla którego organem prowadzącym jest Fundacja Dla 
Dobra Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu.  Wszelkie zmiany, jakie nastąpiły we wcześniej 
ustalonym planie sieci szkół, tj. likwidacja szkoły i utworzenie nowych szkół wymagają 
korekty sieci szkolnej. Stąd, zachodzi potrzeba ustalenia planu aktualnej sieci ww. szkół i 
zastąpienia dotychczas obowiązującej Uchwały Nr XXVI/214/2012 Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 30 października 2012r. Zaproponowana uchwała jest 
jednolitym dokumentem, z którego jasno wynika, jakie szkoły publiczne funkcjonują w 
Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim. Uchwała ta spełnia bardzo ważną rolę informacyjną 
dla mieszkańców Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskim i powiatów ościennych, 
poszukujących odpowiedniego typu szkoły ponadgimnazjalnej, jak i właściwej formy 
kształcenia. 
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie zgłoszono pytań.  
 



 18 

         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu odczytała projekt przedstawionej uchwały, po czym 
Pan Przewodniczący poddał ją pod głosowanie.  
W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwałę nr XLVI/350/2013 w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kędzierzyńsko – 
Kozielskim podjęto jednogłośnie. W/w uchwałę załączono do protokołu.  
 
n)  
         Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renata Scheit 
uzasadniła również projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 
Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 4 w Kędzierzynie – Koźlu, ul. I. Krasickiego 
10. Poinformowała, iż w związku z pismem Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 
23.09.2013r. zaszła konieczność dokonania zmiany w statucie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej nr 4 w Kędzierzynie – Koźlu, polegająca na usunięciu z § 6 zapisu ust. 
2 jako niedotyczącego szkoły, do której uczęszczają uczniowie z upośledzeniem w stopniu 
lekkim. Dokonano także drugiej zmiany tj. wykreślenia rozdziału 11, której konieczność 
wyniknęła przy ponownym czytaniu i analizowaniu zapisów ww. statutu – omyłkowo 
podwójnie zapisano treść Rozdziału 9 „Formy opieki nad uczniem”, tj. jako rozdział 9 i 11. W 
związku z faktem, że jest to pierwszy statut w/w szkoły oraz dla przejrzystości korzystania z 
jego zapisów, należy uchwalić tekst jednolity statutu.  
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Fryderyk Trautberg odczytał omówiony projekt uchwały, a 
Przewodniczący Rady Piotr Jahn poddał go pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XLVI/351/2013 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu 
Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 4 w Kędzierzynie – Koźlu, ul. I. Krasickiego 10 
została podjęta jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
o) 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko przedstawił uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani -------- --------- z dnia 18 września 
2013r. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – 
Koźlu. Poinformował, że Komisja rozpatrywała niniejszą skargę na posiedzeniu w dniu 
21.10.2013r. Na posiedzenie Komisji zgodnie z pisemnymi powiadomieniami wstawiła się 
Pani -------- --------- (wraz z mężem --------- ---------) oraz dyr. PCPR Pani Elżbieta Czeczot 
celem udzielenia wyjaśnień co do rozpatrywanej sytuacji. Państwo --------- i ---------- --------- 
stanowią niespokrewnioną rodzinę zastępczą od sierpnia 2004 roku, a od 1 października 
2012 roku zawodową rodziną zastępczą do nadal, obecnie dla sześciorga dzieci. Po 
odczytaniu treści skargi oraz pisemnego wyjaśnienia dyr. PCPR Komisja poprosiła Panią -----
------------ --------- o przedstawienie materiału dowodowego (dokumentów, opisu zdarzeń itp.) 
potwierdzającego wysuwne zarzuty tj.: mobbingu, odmowy przysługującej pomocy i szkoleń,  
dyskredytowania, pomijania w decyzjach co do podopiecznych, złośliwości wobec rodziny. 
Pani ---------- --------- w swojej wypowiedzi dość obszernie odniosła się do wydarzeń jakie 
miały miejsce w dniu 11 października 2013r., a dotyczyły ucieczki z domu dwóch 
najstarszych podopiecznych ------ i ------. Komisja zauważyła jednak, że skarga datowana na 
dzień 27.08.2013r. w żaden sposób nie mogła obejmować zdarzeń jakie nastąpiły po upływie 
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ponad 6 tygodni co spowodowało uznanie przedstawionych zdarzeń jako nie pozostających w 
związku ze skargą. Po powrocie do tematu pierwszego zarzutu w zakresie mobbingu Pani ----
--------- --------- nie była w stanie przedstawić działań lub zachowań skierowanych przeciwko 
swojej osobie polegających na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, 
powodującym lub mającym na celu poniżenie lub ośmieszenie. Co do drugiego zarzutu 
„odmowy przysługującej pomocy i szkoleń” w kwestii formalnej podzielono organizowane 
szkolenia na dwie grupy. Do pierwszej grupy zakwalifikowano szkolenia dot. kandydatów na 
rodziny zastępcze. Państwo --------- w okresie od października do grudnia 2012 roku 
uczestniczyli w szkoleniu dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze i ukończyli je 
otrzymując zaświadczenie kwalifikacyjne. Przebywające u Państwa --------- podopieczne --
--- i --------- złożyły wniosek o odbycie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, co 
wynikało z chęci stworzenia rodziny pomocowej dla młodszych podopiecznych na czas 
trzydziestodniowego urlopu Państwa ---------. W związku z tym, iż PCPR nie organizował 
w tym czasie szkolenia wniosek podopiecznych ---- i ----- został przesłany do Ośrodka 
Adopcyjnego w Opolu, który poinformował o planowanym rozpoczęciu szkolenia dla 
kolejnych grup uczestników na I kwartał 2014r. Do drugiej grupy szkoleń zakwalifikowano 
szkolenia dla podopiecznych rodzin zastępczych. W ramach projektu realizowanego przez 
PCPR pn. „Poszerz swoje możliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską, 
podopieczne -------- i ------ kształciły się w ośmiu obszarach (kompetencji i umiejętności 
społecznych, aktywnego poszukiwania pracy, przemocy i uzależnień, brały udział w 
konsultacjach z doradcą zawodowym, psychologicznych, prawnych, pedagogiczne oraz 
kursie j. angielskiego), z czego największy wymiar godzin został przewidziany dla kursu 
języka angielskiego. Państwo --------- wypowiadali bardzo pozytywne opinie co do 
przeprowadzonego szkolenia. W kolejnej edycji obok pięciu innych wychowanków udział 
brała podopieczna Państwa --------- -------- jednak ze względu na niedogodności 
organizacyjne została zmuszona do rezygnacji z kursu języka angielskiego, gdyż zajęcia 
odbywały się o godz. 15:00 trzy razy w tygodniu co kolidowało z zajęciami szkolnymi. Pani 
--------- powołuje się na wielokrotne prośby zmiany czasu zajęć i zarzuca Dyrektorowi 
PCPR brak dobrej woli w dopasowaniu terminu zajęć co doprowadziło do rezygnacji -------- 
z kursu. W odpowiedzi Pani Dyrektor wyjaśniła, iż PCPR jest tylko zleceniodawcą 
natomiast organizator szkolenia został wyłoniony w drodze konkursu ofert i w trakcie 
realizacji szkoleń brak jest możliwości zmian warunków. Zarzut nr 3 dot. dyskredytowania. 
W tym zakresie Pani ------------- --------- przedstawiła dwa zdarzenia. Jedno z nich 
dotyczyło wydarzeń sprzed ośmiu lat, kiedy to skarżąca poczuła się obrażona słowami 
wypowiedzianymi przez ówczesną pracownicę PCPR-u, w obecności Pani Dyrektor. Nie 
można jednak potwierdzić autentyczności zdarzeń po tak długim okresie czasu, gdyż 
pracownica PCPR-u, która rzekomo obrażała Panią --------- od 2007r. nie jest pracownikiem 
PCPR-u, a Pani Dyrektor nie przypomina sobie sytuacji. Drugie zdarzenie dotyczyło 
wyjaśnień udzielanych przez Panią Dyrektor Elżbietę Czeczot na posiedzeniu Zarządu 
Powiatu w dniu 11.04.2012r. kiedy to Pani Dyrektor przedstawiała wniosek Państwa -------
-- o przekształcenie w zawodową rodzinę zastępczą. Składane wyjaśnienia dotyczyły 
jednak tylko możliwości prawnych zrealizowania wniosku, a nie oceny pracy Państwa ------
--- tak jak to sugerowała skarżąca. Zarówno co do zarzutu nr 4 (dot. pomijania w decyzjach 
co do podopiecznych) jak i zarzutu nr 5 (okazywanej złośliwości wobec rodziny) strona 
skarżąca nie potrafiła podać rzeczowych argumentów, dowodów ani zdarzeń 
potwierdzających zarzucane czyny. Po rozpatrzeniu skargi nie stwierdzono przypadku 
złamania prawa ani przekroczenia uprawnień przez Panią Dyrektor Elżbietę Czeczot w 
stosunku do Pani ------- --------- w zakresie złożonej skargi, w związku z powyższym uznaje 
się skargę za nieuzasadnioną.  
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Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała uzasadniony projekt uchwały, po 
czym Przewodniczący Rady Powiatu poddał go pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwałę Nr XLVI/352/2013 Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ------- --------- 
z dnia 18 września 2013r. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kędzierzynie – Koźlu podjęto jednogłośnie. Przedmiotową uchwałę załączono do 
protokołu.  
 
Ad. 10  
Na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły 3 interpelacje: 
 
Pierwszą interpelację złożyła Radna Jadwiga Mroczko, która na prośbę mieszkańców i 
Radnych gminy zwróciła się o wykoszenie poboczy przy drodze powiatowej Radoszowy – 
Wronin i załatanie dziur oraz o wykoszenie poboczy przy drodze powiatowej Urbanowice – 
Gościęcin. Radna poprosiła także o rozpatrzenie możliwości ustawienia znaku 
informacyjnego "pierwszeństwo przejazdu" na zwężonym odcinku drogi przy mostku w 
Bytkowie.  
Kopia interpelacji – w załączeniu.  
Na zgłoszoną interpelację Radna otrzyma pisemną odpowiedź.  

 
         Druga interpelacja została zgłoszona przez Radnego Fryderyka Trautberga, który pytał 
czy Zarząd Powiatu nawiązał kontrakt z Zarządem Powiatu Prudnickiego w sprawie 
wspólnego złożenia wniosku o dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa remontu i 
przebudowy 3 km odcinka drogi Zwiastowice – Trawniki na granicy powiatów. 
Kserokopię interpelacji załączono do protokołu.   
Radny otrzyma pisemną odpowiedź na zgłoszoną interpelację.  
 
         Trzecią interpelację złożył Radny Henryk Chromik za pośrednictwem Radnej Beaty 
Łobodzińskiej. Niniejsza interpelacja dotyczy pisemnego poinformowania o terminie 
rozpoczęcia budowy chodnika i przebudowy drogi ul. Mickiewicza w Bierawie i podania 
zakresu zadania oraz kwoty przetargowej.   
Kserokopia interpelacji – w załączeniu.  
Na zgłoszoną interpelację Radny uzyska pisemną odpowiedź.  
 
Ad. 11 
         Radny Jakub Gładysz w kontekście informacji prasowych o ograniczeniu w przyszłym 
roku środków na tzw. "schetynówki" i ograniczeniu planowanego przez rząd wykonania  
2 400 km dróg do 600 km z powodu trudnej sytuacji Państwa Polskiego poprosił o 
informację, jakie projekty będą złożone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, czy już zostały zgłoszone wnioski i czy nawiązano współpracę w celu ich 
realizacji. 
         Starosta Małgorzata Tudaj poinformowała, że do "schetynówek" zgłoszono 3 zadania. 
Pierwsze dotyczy Alei Lisa, która ma być realizowana we współpracy z Zakładami 
Azotowymi i Gminą Kędzierzyn – Koźle. Drugie zadanie dotyczy drogi powiatowej 
Zwiastowice – Ucieszków na terenie Gminy Pawłowiczki. Do niniejszego zadania w ramach 
współpracy dofinansowanie przekaże Gmina Pawłowiczki. Trzecie zadanie rezerwowe to 
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droga Kamionka – Mechnica na terenie Gminy Reńska Wieś. W tym przypadku Gmina 
Reńska Wieś również daje dofinansowanie i deklaruje przejęcie jednej z dróg powiatowych.  
         Wicestarosta Powiatu Józef Gisman poinformował o możliwościach zdobycia środków 
popowodziowych i przygotowywaniu dwóch projektów obejmujących ciąg dróg Roszowicki 
Las – Biadaczów. Zarząd rozezna możliwości finansowe powiatu odnośnie zgłoszenia 
wspólnie z Powiatem Prudnickim drogi Zwiastowice – Trawniki, gdyż do wniosków 
popowodziowych należy wnieść 15 % wkładu własnego, a "schetynówki" wymagają 50 % 
udziału środków własnych.  
         Pani Starosta wyraziła przypuszczenie, iż może okazać się, że ze środkami na drogi w 
ramach "schetynówek" nie będzie tak źle, dlatego należy zaczekać. Zaznaczyła, iż Zarząd 
będzie rozmawiać z Radą o zadaniach przy propozycji budżetu powiatu na 2014r.  
 
         Radny Fryderyk Trautberg powrócił do dyskusji na temat kalendarza spotkań Starosty w 
okresie międzysesyjnym i zaapelował, aby tak jak na początku kadencji wpisywać w 
niniejszym kalendarzu uczestnictwo Radnych w poszczególnych wydarzeniach. Radny 
uważa, iż jest to dla Radnych nobilitacją.  
         Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, iż sprawozdanie z pracy Zarządu nie jest 
przekazywane do publicznej wiadomości. Informacje o różnych wydarzeniach ukazują się na 
stronie internetowej powiatu i tam można byłoby uwzględniać uczestnictwo w wydarzeniach 
poszczególnych Radnych.  
         Wicestarosta Powiatu zaoponował, by Radni uczestniczący w ważnych wydarzeniach 
przekazywali telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną informację o tym do sekretariatu 
Starosty lub bezpośrednio Staroście czy Wicestaroście. Pani Sekretarka sporządzająca 
kalendarz spotkań Starosty nie posiada wiedzy o udziale poszczególnych Radnych w 
wydarzeniach jakie mają miejsce w powiecie. Informacje publikowane na stronie internetowej 
powiatu są sporządzane przez Wydział Oświaty, gdzie Radni również mogą nawiązać kontakt 
i przekazać informację o swoim udziale w ważnych wydarzeniach.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu w celu usprawnienia przebiegu obrad zaproponował, aby 
w przyszłości nie odczytywać pisemnych uzasadnień każdej kolejnej uchwały. W razie pytań 
lub wątpliwości kierownicy wydziałów lub dyrektorzy jednostek będą udzielali wyjaśnień i 
odpowiedzi.  
 
Ad. 12  
         Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady XLVI sesji Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko - Kozielskiego.  
 
 
 
Protokołowała: 
Anna Kramarz      
          
 
 
 


