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

z dnia 26 listopada 2013r. 
 
Ad. 1 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn otworzył obrady XLVIII sesji Rady Powiatu witając: 
Starostę Powiatu Małgorzatę Tudaj, Wicestarostę Powiatu Józefa Gismana, Sekretarza 
Powiatu Alicję Brol – Polak, Zastępcę Głównego Księgowego Janinę Grabowską oraz 
Radnych Powiatu, Dyrektorów jednostek organizacyjnych i Kierowników Wydziałów,  
a także wszystkich przysłuchujących się obradom i przedstawicieli lokalnych mediów.  
Szczególnie serdecznie powitał zaproszonych na obrady: Powiatowego Lekarza Weterynarii 
Grażynę Włodarę, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Jerzego Pszczółkę. 
Poinformował, iż w trakcie obrad na salę przybędą Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska Krzysztof Gaworski oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Manfred Grabelus (lub jego zastępca).  
 

Ad. 2  
         Na sali posiedzeń znajdowało się 16 spośród 21 Radnych, więc Pan Przewodniczący 
stwierdził, iż obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarło pozostałych 5 Radnych). 
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj zgłosiła propozycję rozszerzenia pkt 10 porządku 
obrad o 3 projekty uchwał. W związku z wynikającą z przepisów prawa koniecznością 
uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zgłosiła wprowadzenie 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Dodała, iż Zarząd zajmował się niniejszym 
tematem dwukrotnie.  
Następnie zgłosiła kolejny projekt uchwały do wprowadzenia: w sprawie ustalenia godzin 
pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim  
w 2014r.  
Trzeci zgłoszony przez Panią Starostę projekt uchwały dotyczył ustalenia trybu udzielania  
i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby 
niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.  
 
Do w/w propozycji nie zgłoszono pytań, ani uwag.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał kolejno pod głosowanie zgłoszone propozycje 
rozszerzenia pkt 10 porządku obrad "Podjęcie uchwał":  
 
- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za 
wprowadzeniem do porządku w/w projektu uchwały. 
W wyniku głosowania porządek obrad w punkcie 10 " Podjęcie uchwał" rozszerzono o ppkt f) 
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2014 rok. 
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- Projekt uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych 
w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim w 2014r.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za 
wprowadzeniem proponowanego projektu uchwały.  
W związku z głosowaniem porządek obrad rozszerzono o ppkt 10 g) – w sprawie ustalenia 
godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – 
Kozielskim w 2014r. 
 
- Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom 
niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby niebędące jednostką samorządu 
terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystywania.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
proponowanego rozszerzenia porządku obrad.  
W efekcie głosowania Rada Powiatu rozszerzyła porządek obrad o ppkt 10 h) – w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym 
prowadzonym przez osoby niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie przesłany Radnym porządek 
obrad sesji, z uwzględnieniem przegłosowanych zmian.  
W głosowaniu 18 Radnych jednogłośnie opowiedziało się za przyjęciem porządku obrad  
z wprowadzonymi zmianami.  
 
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 XLVI z sesji z dnia 29 października 2013r.   
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
protokołu.  
Protokół z XLVI sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie. 
 
Protokół Nr XLVII z nadzwyczajnej sesji z dnia 19 listopada 2013r.  
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
protokołu.  
Protokół z XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu przyjęto jednogłośnie.  
 
Ad. 4 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn złożył informację o otrzymanych w okresie 
międzysesyjnym tj. od dnia 29 października 2013r. do dnia 25 listopada 2013r. pismach oraz 
wydarzeniach, w których uczestniczył reprezentując Radę Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego. 
Niniejsza informacja stanowi załącznik do protokołu.   
 
         Ponadto Przewodniczący Rady powiedział, iż do wiadomości Rady Powiatu wpłynęło 
pismo Związku Zawodowego Pracowników Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu 
w sprawie uwzględnienia w przygotowywanym projekcie budżetu powiatu na rok przyszły 
środków finansowych na wynagrodzenia pracowników Starostwa. Pan Przewodniczący 
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odczytał niniejsze pismo oraz odpowiedź udzieloną przez Starostę Powiatu Związkowi. 
(Kopie pism w załączeniu)  
 
W nawiązaniu do pisemnej informacji o otrzymanych pismach Przewodniczący przypomniał, 
iż w dniu 13 listopada br. Starosta Powiatu przekazał do załatwienia wg właściwości skargę  
z dnia 19 października br. Pana -------- ----------dotyczącą działalności Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu. Pan Przewodniczący 
odczytał treść niniejszej skargi. (Kopia skargi – w załączeniu).  
         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skierowanie przedmiotowej skargi pod 
obrady Komisji Rewizyjnej.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, spośród których 14 Radnych opowiedziało się za 
skierowaniem skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną, natomiast 4 Radnych 
wstrzymało się od głosu.  
W wyniku głosowania w/w skargę skierowano do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.  
 
Ad. 5  
         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj złożyła sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu za okres 29 października – 18 listopada 2013r. oraz przedstawiła kalendarz ze 
spotkań Starosty za okres 30.10.2013r. – 18.11.2013r.  
Niniejsze sprawozdania stanowią załączniki do protokołu. 
 
         Szczególną uwagę Pani Starosta poświęciła działalności Zarządu oraz spotkaniom 
odbywającym się w minionym tygodniu tj. w okresie 16.11-25.11.2013r.  
Uzupełnienia sprawozdania i kalendarza – w załączeniu.  
Ponadto Pani Starosta przedstawiła informację na temat zadań realizowanych na drogach 
powiatowych. W obecnym czasie trwają remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę  
215 016 zł. Dotąd wyremontowano ul. Wojska Polskiego, ul. B. Krzywoustego, Al. Lisa i ul. 
Batorego. Poza miastem wyremontowano drogę w Zaborowicach i drogę w Miejscu 
Odrzańskim. W związku z koniecznością wykonania dodatkowego wzmocnienia nawierzchni 
asfaltowej na remontowanych drogach zrealizowano ponadto remonty drobniejsze na kwotę 
165 000 zł. W dniu 22.10.2013r. przekazano wykonawcy plac budowy w celu budowy 
chodnika przy ul. Mickiewicza w Bierawie. Wartość umowy wynosi 714 809 zł., w tym  
365 585 zł. zostało w 50 % dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Planowany termin zakończenia prac wyznaczono na 05 grudnia 2013r. Do dnia 
dzisiejszego wykonano poszerzenia jezdni, ustawiono krawężniki, a chodnik ma być 
zakończony w dniu jutrzejszym. Dnia 19 listopada podpisano umowę z wykonawcą na 
remonty chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle: ul. 
Szpaków (70m2) ul. Kochanowskiego (270 m2), ul. Szymanowskiego (423 m2), ul. 
Łukasiewicza (300 m2), ul. Pionierów (74 m2). Wartość tych prac wynosi 135 531 zł. Prace 
związane z odtwarzaniem znaków poziomych w części (na Al. Lisa, ul. Wojska Polskiego) 
zostały wykonane. Obecne warunki atmosferyczne tj. wysoka wilgotność nie pozwalają na 
ich kontynuację. Na dokończenie tych prac zabezpieczono 40 306 zł.  
 
         Radna Dorota Tomala nawiązała do informacji o uchyleniu przez RIO uchwały  
w sprawie udzielenia gminie Kędzierzyn – Koźle pomocy finansowej w kwocie 10 000 zł. na 
przebudowę ul. Kozielskiej – Al. Jana Pawła II. Podkreśliła, że uchylona uchwała powinna 
mieć charakter intencyjny, a była uchwałą zasadniczą. Radna stwierdziła, iż Skarbnik Powiatu 
trzymający pieczę nad finansami powiatu powinien czuwać nad tym, aby Radni nie 
uwzględniając środków w planie finansowym na 2014r. nie składali takich deklaracji. Radna 
zapytała czy Zarząd analizował możliwość przygotowania po raz kolejny uchwały intencyjnej 
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w tej sprawie oraz czy umieścił niniejsze środki w planie budżetu na 2014r. Radni nie 
otrzymali na ten temat informacji.  
Ponadto Radna zapytała o środki w kwocie 1 000 zł. przeznaczone przez Zarząd Powiatu  
na współorganizację z Nową Gazetą Lokalną plebiscytu medycznego. Poprosiła o 
wyjaśnienie czy jest to wydatek jednorazowy, czy też te środki będą płacone za każdą edycję.  
Następnie zwracając uwagę na problemy finansowe powiatu i m. in. brak środków na 
podwyżki wynagrodzeń zapytała o zasadność zakupu zestawu komputerowego dla Starosty 
Powiatu w kwocie 5 600 zł. i poprosiła o wyjaśnienie, co w razie konieczności zakupu 
nowego sprzętu stanie się z tym, który był użytkowany dotychczas. Zapytała również, kiedy 
zostanie przeprowadzona inwentaryzacja w Starostwie.  
         Starosta Małgorzata Tudaj odpowiadając na pytanie o zakup komputera wyjaśniła,  
iż w codziennej pracy stale posługuje się komputerem, a sprzęt, który obecnie posiada jest już 
bardzo słaby i nie może na nim pracować. Problem stanowi np. przesłanie materiałów, gdyż 
poczta wysyła się i pobiera bardzo długo, a często również nie dochodzi wcale. Informatyk 
kilkakrotnie sprawdzał komputer, który był zakupiony w 2003r. i informował, że nie można 
już do niego dołożyć pamięci. Niniejszy komputer zostanie przekazany do Wydziału Ochrony 
Środowiska. W odpowiedzi na pytanie plebiscyt o Nowej Gazety Lokalnej Pani Starosta 
poinformowała, że jest to wydatek jednorazowy. Z propozycją współorganizacji zwróciła się 
redakcja NGL, która co roku organizuje plebiscyt na najlepszego lekarza, pielęgniarkę  
i aptekę. Zarząd zaproponował takie warunki, aby można było głosować jednym sms-em.  
         Wicestarosta Józef Gisman odniósł się do sprawy pomocy finansowej dla gminy 
Kędzierzyn – Koźle na przebudowę ul. Kozielskiej i zwrócił uwagę, iż w uchwale Rady 
znalazł się błąd, ale najważniejszą sprawą jest to, że dzięki tej uchwale, którą zaakceptowała 
komisja rozpatrująca wnioski o przyznanie środków przyznano punkty za współpracę 
samorządów. Należy podkreślić, że jest to największy projekt, który zakwalifikował się do 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w puli środków przeznaczonych dla 
gmin. Ponadto poinformował, iż w trybie niemal natychmiastowym Starostwo wydało 
pozwolenie budowlane, aby gmina mogła ubiegać się o te środki. Klimat do współpracy  
w sprawie niniejszego zadania jest otwarty, a kwestia 10 000 zł. również nie jest problemem, 
gdyż powiat, jako partner w każdym momencie jest gotowy do przekazania takiej kwoty 
zgodnie z danym gminie słowem. Środki będą potrzebne dopiero w momencie realizacji 
inwestycji, a nie na obecnym etapie.  
         Radna Dorota Tomala zapytała czy decyzja RIO odnośnie uchwały Rady w żaden 
sposób nie wyklucza danego słowa.  
         Wicestarosta zapewnił, iż nie jest to problem, gdyż Wojewoda Opolski zaakceptował 
już wszystkie projekty na rok 2014 i wydał stosowne decyzje. Powiat i gmina zawarły 
porozumienie o współpracy, bez którego nie można byłoby uzyskać pozwolenia 
budowlanego. Procedura zwieńczona zawarciem porozumienia pomiędzy poprzednim 
Zarządem i władzami gminy trwała rok, a obecny Zarząd wykonał to w pierwszym tygodniu 
swojej pracy.   
         Radna Dorota Tomala sprostowała zwracając uwagę, iż porozumienie zostało 
przygotowane przez poprzedni Zarząd Powiatu.   
 
         Radny Leon Piecuch w imieniu mieszkańców powiatu zapytał, dlaczego wykonano 
remont jezdni na Alei Lisa tylko z jednej strony i kiedy będzie dokończona druga strona. 
Radny również poinformował, iż w sporządzonym kalendarzu spotkań Starosty zabrakło 
informacji o tym, że brał udział w dwóch uroczystościach: patriotycznych obchodach 11 
listopada oraz uroczystości w Domu Dziecka z okazji dnia pracownika socjalnego.  
         Starosta Powiatu przeprosiła za brak uwzględnienia obecności Radnego w kalendarzu 
spotkań. W kwestii remontu drugiego pasa jezdni Al. Lisa Pani Starosta zapewniła, iż jest on 
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przewidziany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i będzie 
realizowany, jeśli wniosek uzyska dofinansowanie.  
 
         Radna Danuta Wróbel poinformowała o pracach związanych z budową chodnika 
prowadzonych intensywnie na ul. Mickiewicza w Bierawie i zapytała, do kiedy wyznaczono 
termin poprawy nawierzchni tej drogi.  
         Pani Starosta zapewniła, iż prace będą realizowane w zależności od warunków 
pogodowych. Przyznała, iż nastąpił duży poślizg w wykonywaniu prac remontowych, ale  
w ostatnim czasie tempo remontów zostało mocno przyspieszone. Środki przyznane na ten cel 
muszą być roku bieżącym zrealizowane.  
 
         Radna Dorota Tomala w odniesieniu do uwag Radnego Leona Piecucha dotyczących 
kalendarza spotkań Starosty przypomniała, że Starosta i Wicestarosta Powiatu prosili, aby 
sygnalizować o swoim udziale w różnych uroczystościach i wydarzeniach telefonicznie do 
sekretariatu Starosty.  
         Przewodniczący Rady Powiatu również proponował, aby telefonicznie lub 
elektronicznie informować sekretariat Starosty o obecności na różnych uroczystościach, 
ponieważ Staroście i Wicestaroście z uwagi na liczne obowiązki i dużą ilość wydarzeń ta 
informacja może umknąć.  
 
         Radny Jakub Gładysz odnosząc się do kwestii zakupu komputera dla Starosty Powiatu  
i wypowiedzi Pani Starosty zwrócił uwagę, iż zbyt wolne działanie poczty elektronicznej nie 
jest jedynie winą sprzętu. Stwierdził, że w Starostwie bardzo wolno działa Internet, gdyż 
łącze jest bardzo słabe i to trzeba poprawić. Radny zapytał również o plany związane  
z remontem Alei Lisa i przypomniał o nawiązywaniu współpracy z Zakładami Azotowymi  
w tym temacie oraz z Radą Miasta Kędzierzyn – Koźle, która podjęła stosowną uchwałę. 
Wniosek ma szanse na uzyskanie większej liczby punktów ze względu na współpracę oraz na 
fakt, że Aleja Lisa łączy drogi wyższej kategorii.  
         Starosta Małgorzata Tudaj odnośnie uwag na temat słabego łącza internetowego  
w Starostwie poinformowała, iż w związku z remontem skweru przed Starostwem 
przewidziano w projekcie zmianę oświetlenia oraz przyłączenie światłowodu do budynku 
Starostwa. Podłączenie światłowodu wiąże się z koniecznością zakupu serwera i od tego 
momentu powinna nastąpić poprawa tempa pracy wszystkich komputerów.  
Odnośnie remontu Alei Lisa Pani Starosta zapewniła, iż jeżeli stanie się tak, że jakikolwiek 
wniosek zostanie zdjęty z listy NPPDL np. z powodu braku środków na wkład własny to 
istnieje możliwość, że wniosek w sprawie Alei Lisa zostanie uwzględniony. Starostwo 
zgłosiło również duży projekt do Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego dotyczący 
połączenia Parku Przemysłowego (ul. Waryńskiego, Aleja Lisa oraz droga do Starej Kuźni).  
         Radna Jadwiga Mroczko zaproponowała, aby Zarząd rozważył czy należy czekać do 
września, kiedy zwykle Wojewoda informuje o tym, że wniosek z dalszej pozycji na liście 
zakwalifikował się do dofinansowania. Wyraziła obawę, iż wówczas okres na realizację 
będzie zbyt krótki, a warunki atmosferyczne niesprzyjające temu, aby powiat mógł to zadanie 
wykonać. Zarząd mógłby zastanowić się nad możliwością wcześniejszego zaciągnięcia 
kredytu w celu realizacji zadania, na które Wojewoda przekaże środki w terminie 
późniejszym. Po otrzymaniu dotacji od Wojewody można byłoby spłacić kredyt.  
         Pani Starosta zapewniła, że Zarząd rozważa również wariant proponowany przez Radną 
Jadwigę Mroczko. 
 
         Radna Dorota Tomala w związku z posiedzeniem Komisji Bezpieczeństwa, które 
odbyło się w ubiegłym tygodniu zwróciła się z prośbą o dokonanie zmiany w niniejszej 
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Komisji. Radna jest członkiem Komisji Bezpieczeństwa więc prosi o informowanie ją  
o posiedzeniach lub wprowadzenie zmiany i wykreślenie jej ze składu.  
         Starosta Powiatu i Przewodniczący Rady również będący w składzie niniejszej komisji 
wyjaśnili, iż w ubiegłym tygodniu Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego nie 
spotkała się.  
         Wicestarosta Józef Gisman sprostował, iż w minionym tygodniu spotkała się Komisja 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działająca przy Wydziale Komunikacji. Komisja 
Bezpieczeństwa jest zupełnie innym gremium.  
 
         Zastępca Głównego Księgowego Janina Grabowska w imieniu Skarbnika Powiatu 
przedstawiła stan zobowiązań SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle na dzień 31.10.2013r. (informacja 
w postaci tabeli na dzień 31.10.2013r. – w załączeniu).   
Poinformowała, że SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle na koniec października br. posiadał 
zobowiązania ogółem w wysokości 14 909 065,17zł. W okresie od 30 września br. nastąpiła 
spłata raty leasingu na kwotę 1 718,06 zł. Spłacono ratę kredytu długoterminowego na kwotę 
154 639,18 zł. oraz zobowiązań wymagalnych na kwotę 449 004,80 zł. W okresie 
sprawozdawczym nastąpił spadek zadłużenia związany z wydłużeniem terminu płatności.   
Pani Skarbnik przekazała również Radnym tabelaryczną informację z zakresu wydatków, 
zobowiązań i należności jednostek organizacyjnych powiatu wg stanu na dzień 31.10.2013r. 
(Informacja w formie tabel – w załączeniu). 
 
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym  
w dniu wczorajszym rozpoczęła się kontrola prowadzona przez pracownika Wydziału 
Finansów, Budżetu i Certyfikacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tematem kontroli jest 
prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa w roku 2012 na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej. Nadal trwa kontrola NIK, o której Sekretarz Powiatu 
informowała na poprzedniej sesji.  
 
Ad. 6 
Przewodniczący komisji problemowych Rady Powiatu kolejno złożyli sprawozdania z prac 
komisji w okresie międzysesyjnym. 
 
         Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Duszel poinformował, 
że Komisja spotkała się 21 listopada br. w Domu Dziecka w Kędzierzynie – Koźlu. 
Zapoznano się z sytuacją mieszkańców i funkcjonowaniem placówki. W trakcie dyskusji 
zwracano uwagę na fakt, iż w przyszłym roku Dom Dziecka będzie obchodzić 65 rocznicę 
funkcjonowania. Poza tematem wiodącym Komisja zaopiniowała projekty uchwał 
przygotowanych na dzisiejszą sesję Rady. Jednogłośnie wydano pozytywną opinię do 
projektu uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2014 rok. Pozytywnie zaopiniowano również projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia poziomu świadczeń opieki medycznej 
finansowanych ze środków publicznych dla SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu na 2014r. 
Kolejno zaopiniowano także jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na zadania  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 
2013r. Przy 1 głosie wstrzymującym zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – 
Kozielskim w 2014r. Komisja opowiedziała się za tym, aby tak jak w latach poprzednich  
w powiecie dyżur pełniła 1 apteka na terenie miasta. (Wnioski Komisji – w załączeniu).  
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         Przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Barbara Wołowska 
poinformowała, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 25 listopada br. Tematem 
posiedzenia była analiza wniosków o współorganizację przez Starostwo Powiatowe imprez  
i przedsięwzięć promujących powiat. Komisja przeanalizowała także wnioski o dotacje na 
ochronę dziedzictwa narodowego i zabytków. Na współorganizację imprez w budżecie na 
2014r. przeznaczono około 130 000 zł. W trakcie długiej i burzliwej dyskusji Komisja 
powracała do kwestii wydania albumu o zabytkach w powiecie opracowanego w poprzedniej 
kadencji Rady i zawnioskowała przy 1 głosie wstrzymującym, aby w oparciu o ponowne 
przeanalizowanie środków na organizację przedsięwzięć promujących powiat zaleziono 
środki na wydanie niniejszego albumu, gdyż na ten cel zawsze brakowało pieniędzy. Komisja 
podjęła również przy 1 głosie wstrzymującym zgłoszony przez Radną Dorotę Tomalę 
wniosek o poszukiwanie oszczędności na zabezpieczenie środków na wydanie albumu  
i zaproponowała w jakich pozycjach można pomniejszyć środki. (Wnioski z posiedzenia –  
w załączeniu). Wniosków o współorganizację imprez wpłynęło 38 i 36 z nich ujęto  
w kalendarzu imprez. W kolejnym punkcie obrad Komisja głosowała nad przyznaniem 
dotacji w 2014r, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach. Na niniejszy cel w budżecie na 2014r. przeznaczono kwotę 35 000 zł. Komisja 
podzieliła tę kwotę proponując przyznanie 20 000 zł. Parafii św. Jadwigi w Radoszowach i 15 
000 zł. Parafii św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu. Niniejszy podział zatwierdzono przy 1 
głosie sprzeciwu. W ostatnim punkcie obrad Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię 
do projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom 
niepublicznym. na zakończenie ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 16.12.2013r.  
         Starosta Powiatu odnosząc się do wniosków Komisji Edukacji w sprawie wydania 
albumu o zabytkach zapewniła, iż Zarząd również opowiada się za tym. Jednocześnie 
poinformowała, iż poprzedni Starosta zamówił wydanie albumu o Powiecie Kędzierzyńsko – 
Kozielskim. Niniejszy album miał dotyczyć nie tylko zabytków, gdyż był zatytułowany 
"Zabytki i przyroda Powiatu". Album został ładnie opracowany i dlatego trzeba rozważyć czy 
jest potrzeba wydania jednego i drugiego album, czy też jednego z nich. Można zastanowić 
się nad wydaniem albumu tylko o zabytkach, natomiast publikacja drugiego mogłaby nastąpić 
w ramach umieszczonych w nim reklam – bez kosztów powiatu.  
         Radny Jerzy Pałys zaapelował do Członków Komisji Edukacji i Promocji Powiatu  
o wzajemny szacunek i zaznaczył, iż wydanie albumu można sfinansować z puli środków 
przeznaczonych na gadżety promocyjne lub pieniędzy zarezerwowanych do dyspozycji 
Zarządu Powiatu. Nawiązując do propozycji zmniejszenia środków na organizację festiwalu 
Pieśni Religijnej Radny przypomniał, iż jest to ogromne wydarzenie realizowane na terenie 
powiatu od 16 lat dla osób uczęszczających do wszystkich kościołów. Na festiwal 
przyjeżdżają młodzi artyści z różnych części Polski. Powiat w latach wcześniejszych na 
współorganizację festiwalu przeznaczał po 5 000 zł. przyczyniając się do rozwoju kultury 
chrześcijańskiej, a dziś przyznaje zaledwie 1 000 zł. Zadaniem Radnego jest to wstyd i dowód 
na to, że jako chrześcijanie samorządowcy nie potrafią bronić swoich racji.  
         Radna Dorota Tomala zaznaczyła, iż propozycja zmniejszenia środków była propozycją 
jednego z członków Komisji. Zwróciła się do Radnego Jerzego Pałysa z prośbą, aby nie 
prowadzi agitacji chrześcijańskiej, gdyż sala posiedzeń nie jest miejscem do tego 
przeznaczonym.  
         Radny Jerzy Pałys zaznaczył, iż katolicy w każdym miejscu powinni bronić swoich 
racji, gdyż w innym przypadku zostaną niszczeni przez innowierców.  
         Przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Barbara Wołowska 
poinformowała, iż taka była wola Komisji, a zgodnie z zasadami przydziału środków 
ostatecznie Zarząd podejmie właściwą decyzję i przedstawi ją Radzie.  
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        Radny Leon Piecuch poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Edukacji podczas 
głosowania zabierał głos i zostało powiedziane, żeby nie zabierać środków oraz że znajdą się 
pieniądze na ten cel.  
         Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, iż w pierwszej wersji tak głosowano (jak zostało 
wcześniej przedstawione) i zostało to w protokole z obrad uwzględnione.  
         Radny Leon Piecuch stwierdził, iż było to poprawiane i Radny wypowiadał się inaczej. 
W tę kwestię zdaniem Radnego wkradł się poważny błąd lub jest to działanie polityczne.  
          Starosta Powiatu w związku z coraz bardziej emocjonalnymi wypowiedziami Radnych 
odnośnie działań politycznych i spraw religijnych zaproponowała, aby zakończyć dyskusję. 
Zapewniła, iż Zarząd wnikliwie przeanalizuje możliwości zagospodarowania niniejszych 
środków i w sposób odpowiedzialny podejmie decyzję.  
          
         Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Jerzy Pałys kolejno 
przedstawiając sprawozdanie z pracy Komisji poinformował, że Komisja spotkała się w dniu 
22.11.2013r. Na posiedzeniu zapoznano się z przedstawionym przez Kierownika Wydziału 
Ochrony Środowiska Starostwa sprawozdaniem z badań jakości powietrza i wód 
powierzchniowych współfinansowanych z budżetu powiatu. Komisja zapoznała się również  
z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o przygotowaniach do zimowego 
utrzymania dróg w powiecie. Komisja przyjęła wniosek Radnej Olgi Pokorskiej - 
Młodzińskiej do Zarządu Powiatu o poszerzenie badań w 2014r. o analizę stężenia pyłu 
zawieszonego PM10 w powietrzu. Następnie podjęto także wniosek o przekazywanie Komisji 
materiałów pisemnych z Wydziałów Starostwa kserowanych dwustronnie z uwagi na 
oszczędność papieru. Komisja zapoznała się z pismem sołtysa wsi Długomiłowice Ryszarda 
Kufki proszącego o wykonanie niezbędnych działań na drogach powiatowych  
w Długomiłowicach. Poproszono Dyrektora PZD, aby odniósł się do niniejszego pisma 
Dyrektor w dniu dzisiejszym telefonicznie informował Przewodniczącego Komisji, iż sprawa 
przepustów przy drogach zostanie załatwiona w roku bieżącym, a realizacja pozostałych 
wniosków z uwagi na warunki atmosferyczne i na koszty będzie planowana w zadaniach 
remontowych na rok przyszły. Odpowiedź do sołtysa zostanie przesłana z powiadomieniem 
Komisji. (Wnioski z posiedzenia Komisji – w załączeniu).  
 
         Przewodnicząca Komisji Budżetu Jadwiga Mroczko poinformowała, że Komisja 
spotkała się w dniu 20.11.2013r. Tematem posiedzenia był projekt budżetu na 2014r.  
w zakresie dochodów i wydatków placówek oświatowych oraz opiniowanie zmian budżetu na 
2013r. Nawiązując do omawianego przez Komisję projektu budżetu w części oświatowej Pani 
Przewodnicząca zwróciła uwagę, iż jednostki oświatowe w celu opracowania projektu 
budżetu zwracały się w terminie do 30 września ze swoimi propozycjami. Zgłoszone potrzeby 
jednostek na 2014r. opiewały na bardzo wysoką kwotę 38 663 975 zł. Placówki oświatowe 
niepubliczne zgłosiły zapotrzebowanie na łączną kwotę 7 449 458 zł. Suma potrzeb jednostek 
publicznych i niepublicznych (łącznie z wydatkami remontowymi i inwestycyjnymi) oraz 
potrzeb na inne zadania realizowane w oświacie stanowi kwotę 46 316 457 zł. Na pokrycie 
wydatków do dyspozycji jest kwota subwencji, która wynosi 34 335 627 zł. Komisja 
otrzymała jednak informację pracownika Wydziału Oświaty (po analizie danych dotyczących 
liczby uczniów itd.) o spodziewanym w marcu zwiększeniu kwoty subwencji o około 300 000 
zł. Środki te zwiększyłyby rezerwę celową oświatową, gdyż potrzeby zaplanowane na 
pokrycie wydatków placówek w niektórych pozycjach nie zostały zabezpieczone w 100 %. 
Dochody własne jednostek określone na poziomie 858 790 zł. zostały zwiększone do kwoty  
1 008 790 zł. co Komisja uznała za słuszne. Po stronie dochodów zaplanowano także kwotę 
dotacji w wys. 45 222 zł. i dotację z budżetu państwa na realizację projektów unijnych. Na 
wydatki w sumie zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę 35 507 993 zł. - w tym na inne 
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zadania m.in. sport szkolny, nauka religii, projekty unijne i inne zadania. Jeśli powiat otrzyma 
zwiększoną subwencję ostateczną to, gdy okaże się, że środki zabezpieczone na 
wynagrodzenia osobowe w poszczególnych placówkach są niedostateczne, będzie można 
pokryć je z tego źródła. Poszczególne grupy wydatków zostały skalkulowane i wyliczone 
według istniejących realiów. Wicestarosta Powiatu zapoznał Komisję z informacją, że Zarząd 
pracuje nad możliwością zwiększenia wynagrodzeń w tych jednostkach, gdzie są one 
najniższe. Podsumowując Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż Komisja zgadza się  
z przedstawionym projektem budżetu oświaty i sądzi, że w miarę pozyskiwania innych 
środków będą szanse na jej dofinansowanie. W drugiej części posiedzenia Komisja 
zaopiniowała pozytywnie proponowane liczne zmiany w budżecie powiatu na 2013r., będące 
przedmiotem projektu uchwały opracowanej na dzisiejszą sesję. (Wyciąg z protokołu Komisji 
– w załączeniu).  
 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko poinformował, że Komisja 
obradowała w dniu 18.11.2013r. Tematem obrad Komisji była analiza sytuacji finansowej SP 
ZOZ Kędzierzyn – Koźle za okres 3 kwartałów br. Materiały dla Komisji przygotował, 
przesłał i zreferował p.o. Dyrektor SP ZOZ Marek Staszewski. Analizując sytuację Komisja 
poprosiła Dyrektora o udostępnienie wniosków z audytu, gdyż powoli to rozjaśnić obraz 
sytuacji szpitala.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu w związku z prośbą Inspektora Sanitarnego Jerzego 
Pszczółki zaproponował zamianę kolejności rozpatrywanych punktów porządku obrad tak, 
aby jako następny zrealizowano pkt 9, czyli "Ocenę stanu sanitarnego  
i sytuacji epidemiologicznej Powiatu za 2012r.", a potem kontynuowano od pkt 7 przyjęty 
porządek.  
Niniejsza propozycja została zaakceptowana przez Radę Powiatu bez uwag.  
 
Ad. 9  
         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie – Koźlu Jerzy Pszczółka za 
pomocą prezentacji multimedialnej zapoznał Radę z oceną stanu sanitarnego i sytuacji 
epidemiologicznej Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego za 2012r. W trakcie wystąpienia 
zapewnił, że sytuacja nie uległa zmianie w porównaniu do lat poprzednich i utrzymuje się na 
dobrym poziomie.  
Pisemna ocena oraz wydruk prezentacji stanowią załączniki do protokołu.  
 
         Radny Fryderyk Trautberg nawiązując do przedstawionej prezentacji i informacji  
o bardzo dobrym stanie wody na terenie Powiatu oraz medialnej kampanii promującej picie 
wody z kranu poprosił Inspektora Sanitarnego o potwierdzenie czy reklamy oddają 
rzeczywistość i woda "kranowa" faktycznie jest zdrowa, a nawet zdrowsza od wody 
butelkowanej.  
         Inspektor Jerzy Pszczółka potwierdził, iż rzeczywiście woda z kranu jest tak samo 
dobra, a być może i lepsza od wody butelkowanej, ponieważ jest ona stale kontrolowana 
przez SANEPID. Zapewnił, iż osobiście od dłuższego czasu pije wodę z kranu i uważa,  
że jest ona dobra pod względem bakteriologicznym i składu chemicznego, a ponadto ma 
dobry smak i w niczym nie ustępuje wodzie butelkowanej. Biorąc pod uwagę kwestie 
wynikające z produkcji butelkowanej wody należy stwierdzić, iż picie wody z kranu jest 
lepszym rozwiązaniem, ale trzeba się do niego przekonać. Wiele lat temu picie wody z kranu 
było problemem, ale obecnie Pan Inspektor poleca tę wodę. Trzeba również pamiętać, że 
woda jest największym źródłem wapnia w dziennym spożyciu.  
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         Przewodniczący Rady Powiatu wobec braku dalszych pytań serdecznie podziękował 
Inspektorowi Sanitarnemu za udział w obradach i szczegółowe przedstawienie informacji. 
 
Ad. 7 
         Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Gaworski witając wszystkich 
zgromadzonych na sali obrad na wstępie przypomniał informacje o wynikach 
zanieczyszczenia powietrza benzenem i pyłem PM 10 składane Radzie na sesji w lutym br. 
Zapewnił, iż WIOŚ w dalszym ciągu monitoruje stan jakości powietrza atmosferycznego i na 
podstawie gromadzonych wyników oraz prowadzonej oceny uważa, iż stan zanieczyszczenia 
przekracza normy. W związku z tym na Zarządzie Województwa spoczywa obowiązek 
wykonania planu ochrony powietrza przy współudziale samorządów z danego terenu. 
Niniejsze działania w Województwie Opolskim zostały podjęte, ale odpowiedzialność za 
realizację zadań ponosi Zarząd Województwa.  
 
         Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego Andrzej Brzezina rozpoczął swoje wystąpienie zaznaczając,  
iż zamierza obalić mit o tym, że w Kędzierzynie – Koźlu jest bardzo złe powietrze. Zapewnił, 
że powietrze w Kędzierzynie – Koźlu nie ustępuje jakością innym aglomeracjom w Polsce. 
Najgorsza jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego na terenie Województwa 
Opolskiego została wykazana w Oleśnie. W 2009r. uchwalono pierwszy program ochrony 
powietrza dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego i w pewnym stopniu był on 
realizowany. Wielu z zadań nie udało się zrealizować z powodu ograniczonych środków 
finansowych. W dniu 25 października br. uchwalony został nowy program ochrony powietrza 
dla Województwa Opolskiego (w tym również dla Kędzierzyna – Koźla). Przedmiotowy 
program uchylił poprzedni w zakresie pyłu zawieszonego i benzoalfapirenu. Rozdział 
programu z 2009r. dotyczący benzenu obowiązuje nadal. Nowy program pokazuje wskaźniki 
i cele jakościowe, do których Województwo zdąża w 2018r. Ponadto wykazuje szereg zadań, 
które mogą zrealizować samorządy wszelkiego szczebla. Samorząd Województwa 
Opolskiego nie może nakazać innym jednostkom samorządu terytorialnego realizacji tych 
zadań. Program ten otwiera furtki do sięgnięcia po środki unijne na infrastrukturę, środowisko 
i innowacyjną gospodarkę. Największe pole do popisu w kwestii potrawy jakości powietrza 
znajduje się po stronie rządu. Najgorsza jakość powietrza nie znajduje się w miastach, bo tam 
jest ono  
o wiele lepsze niż na wioskach. Urząd Marszałkowski przeprowadził procedurę zamówienia 
publicznego na szczególny program ochrony powietrza w zakresie benzenu. Wyłoniono 
firmę, która ma opracować program do IV kwartału 2014r. (Informację o przedmiocie 
zamówienia publicznego Pan Wicedyrektor Departamentu przekazał Przewodniczącemu 
Rady Powiatu do wglądu). Innowacyjność niniejszego postępowania polega na tym, iż w I 
etapie tworzone są grupy robocze wśród wszystkich zainteresowanych stron i każdy deklaruje 
ile benzenu emituje. WIOŚ stworzył podwaliny do tego, gdyż z bardzo dużą dokładnością 
udowodnił, jakie są stężenia benzenu w poszczególnych miejscach. Pan Brzezina wyraził 
przekonanie, że większość osób z danych grup roboczych przyzna się do procesów, które 
powodują emisję benzenu w sposób niezorganizowany i wówczas zostaną wypracowane 
metody ograniczenia jego emisji. Po zakończeniu pracy grup roboczych firma wyłoniona  
w przetargu stworzy diagnozę, którą zaakceptują wszystkie jednostki samorządu 
terytorialnego, po czym przystąpi do właściwego opracowania programu. Jeśli powstanie 
dobry dokument to będzie on dużą szansą na pozyskanie środków z przyszłego programu na 
lata 2014 – 2020 - Innowacyjna gospodarka i na zmianę procesów powodujących emisję 
benzenu.   
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         Radna Olga Pokorska – Młodzińska przypomniała, iż w ubiegłym roku prowadzono 
pomiary zanieczyszczenia powietrza na terenie powiatu przy pomocy stacji mobilnej.  
W kontekście informacji o organizacji spotkań zespołów roboczych Radna zapytała, czemu 
będą służyć wyniki pomiarów ze stacji mobilnej wykazujące przekroczenia.   
         Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że gdyby nie było 
stacji mobilnej i wyników pomiarów prowadzonych przy jej pomocy podmioty nadal 
obrzucałyby się nawzajem winą. Inspektor WIOŚ przedstawi wyniki i na ich podstawie  
z prawdopodobieństwem 89 % będzie można wskazać firmy, które w sposób 
niezorganizowany emitują benzen i z jakich procesów jest on emitowany. Dokument ten jest 
integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia programu. 
         Radna Olga Pokorska – Młodzińska zapytała, w jaki sposób Urząd Marszałkowski 
zamierza przymusić właścicieli firm do przyznania się do zanieczyszczania powietrza.  
         Wicedyrektor Andrzej Brzezina zaznaczył, iż w skrajnych sytuacjach można cofnąć 
pozwolenie zintegrowane i decyzję o pozwoleniu na emisję gazów i pyłów do powietrza. 
Wówczas firmy będą ponosić o 500 % wyższe opłaty za korzystanie ze środowiska.  
         Starosta Małgorzata Tudaj zwróciła uwagę, iż zgodnie z wypowiedzą Wicedyrektora 
Brzeziny można wskazać w 89 % kto emituje benzen w sposób niezorganizowany. Oznacza 
to, że problem stanowi przyznanie się podmiotów do pozostałych 11 %.   
         Radny Fryderyk Trautberg zapytał czy za prowadzonymi badaniami idą prawne 
działania tj. monity do ministerstwa. "Truciciele" są znani, ale nie wiadomo co z tego wynika. 
Radny poprosił o informację czy na te zakłady nałożone zostały sankcje karne i stwierdził, iż 
sam monitoring oraz dane statystyczne nie spowodują poprawy sytuacji ani stanu zdrowia 
społeczeństwa powiatu poprzez ograniczenie występowania chorób nowotworowych .  
         Przedstawiciel Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
podkreślił, iż zgodnie z zasadą domniemania niewinności, jeśli danemu podmiotowi nie 
zostanie udowodniona wina to nie można stosować wobec niego żadnych sankcji. Należy 
wzięć pod uwagę, że emisja benzenu jest emisją niezorganizowaną. Norma dla benzenu  
w powietrzu wynosi 5 µg/m3, podczas gdy norma na stanowisku pracy pracownika wynosi  
1 600 µg/m3. W żadnym miejscu norma 1 600 µg/m3 nie została przekroczona. Jakość 
powietrza w Kędzierzynie – Koźlu w stosunku do stanu sprzed 30-40 lat jest dużo lepsza. 
Zdaniem Pana Brzeziny wątpliwe jest to, że można udowodnić wprost proporcjonalnie,  
iż wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe i inne jest związany z emisją benzenu. 
Na stan zdrowia składa się wiele czynników: tryb życia, sposób odżywania i stres. 
Niewątpliwie w dwóch miejscach Europy tj. Salonikach i w Kędzierzynie – Koźlu występuje 
problem benzenu i dlatego podejmowane są różnego rodzaju działania, aby temu problemowi 
zapobiec. W kwestii emisji benzenu przez zakłady pracy Wicedyrektor Brzezina przypomniał, 
iż każdy zakład ubiegający się o pozwolenie zintegrowane musi złożyć do Urzędu 
Marszałkowskiego bardzo obszerny wniosek, który jest sprawdzany przez 6 miesięcy. 
Niniejsze wnioski wymagają zwykle szeregu uzupełnień. Pracownicy Departamentu przed 
wydaniem pozwolenia dokonują w terenie oględzin instalacji. Każdy zakład musi posiadać 
instalację BAT stanowiącą najlepsze dostępne rozwiązanie technologiczne. Wszystkie 
zakłady na terenie Kędzierzyna – Koźla, Zdzieszowic itd. posiadają filtry o sprawności 
powyżej 90 %. Kończąc swoje wystąpienie Pan Brzezina wyraził nadzieję, że uda się obalić 
mit złej jakości powietrza w Kędzierzynie – Koźlu będącej przyczyną wszystkich chorób. 
Jakość powietrza w Kędzierzynie – Koźlu nie spełnia norm, które są bardzo restrykcyjne, ale 
z pewnością nie jest ona gorsza od innych podobnych aglomeracji. Powietrze w Kędzierzynie 
– Koźlu jest zdecydowanie lepsze niż na Śląsku. Nazywanie rejonu Zdzieszowice – Strzelce 
Opolskie – Kędzierzyn – Koźle trójkątem bermudzkim jest nieuzasadnione.  
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         Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podkreślił, iż nie można w sposób 
bezpośredni przenosić wyników monitoringowych określających zanieczyszczenia obszarowe 
na to, aby wskazać winowajcę zanieczyszczenia. Ze 100 % pewnością został określony rejon 
największych przekroczeń benzenu na terenie Kędzierzyna – Koźla dzięki finansowemu 
wsparciu Powiatu. Ten rejon ograniczono do niewielkiej przestrzeni, na której średnie 
stężenie wynosiło około 800 µg/m3, a maksymalne mieściło się w granicy 1 160 µg/m3. 
Norma na stanowisku pracy jest niemal 1000 razy większa niż norma dla mieszkańca  
(5 µg/m3). W 2012r. miało miejsce przekroczenie normy dla mieszkańca do 9 µg/m3.  
Pan Inspektor zwrócił uwagę, iż w 2001r., kiedy po raz pierwszy przedstawiał Radzie 
Powiatu wyniki oceny ze stacji automatycznej wynosiły one 18 µg/m3. Od 2005r. do dnia 
dzisiejszego wyniki wynoszą 9 µg/m3. WIOŚ podejmował różne działania, które 
spowodowały uporządkowanie pewnych kwestii. Pan Gaworski podkreślił, iż emisja dzieli się 
na zorganizowaną i niezorganizowaną. Emisja zorganizowana to miejsca gdzie emitowany 
jest określony wskaźnik. Są one określone w pozwoleniach wydawanych przez Urząd 
Marszałkowski lub Starostwo Powiatowe. W miejscach tych można wykonywać pomiary 
stężeń i karać zakład za przekroczenia. Przepisy prawne nie uwzględniają sposobów pomiaru 
emisji niezorganizowanej. Emisja niezorganizowana w powiązaniu z warunkami 
pogodowymi powoduje, że wysokie stężenie z terenu przemysłowego przenosi się na teren 
miejski. Emisja zorganizowana benzenu w 1989r., za którą płaciły ówczesne zakłady pracy 
wynosiła 890 ton. W 1999r. było to 85 ton, więc nastąpił znaczny spadek. Obecnie Prezesi 
firm i zakładów przyznają się do emisji, ponieważ nie mogą poczynić żadnej inwestycji  
i rozwijać zakładu do momentu, kiedy normy nie zostaną utrzymane. Urząd Marszałkowski 
nie będzie przyjmował żadnych wyliczeń kompensacyjnych. Działania od 5 lat podejmowane 
przez WIOŚ wspólnie z samorządami spowodowały, że zakłady zaczęły obawiać się 
konsekwencji. W minionym roku WIOŚ sprowadził urządzenie wykorzystywane dotąd przez 
wojska, tj. mobilne detektory skanujące teren o promieniu 3 km na obecność bardzo wielu 
substancji chemicznych. (Polska zakupiła 5 tego typu urządzeń w związku z Euro 2012  
i przekazała Państwowej Straży Pożarnej). Niniejsze urządzenia pozwalają na sprawdzenie 
kwestii bezpieczeństwa. Jeden z detektorów bez zapowiedzi jeździł po drogach publicznych  
w Kędzierzynie – Koźlu w sąsiedztwie poszczególnych zakładów. WIOŚ ma umowę  
z Komendą Główną Straży Pożarnej na wypożyczanie niniejszego sprzętu, a straż pożarna 
również może od czasu do czasu taki objazd wykonać. Pan Inspektor poinformował, że 
oczyszczalnia ścieków uznawana dotąd za powszechnego truciciela od 1,5 roku inwentaryzuje 
kanalizację i zamurowuje kanały, które nie posiadają właścicieli. To jest działanie 
porządkujące sprawy zanieczyszczenia powietrza w Kędzierzynie – Koźlu. Zaangażowanie 
samorządów pozwala na uporządkowanie pewnych kwestii. Wiadomo, że największe stężenie 
występuje w rejonie rozładunku cystern i jest ono ciągle monitorowane.  
Reasumując należy stwierdzić, że w przypadku zanieczyszczenia powietrza benzenem 
obecnie sytuacja jest lepsza niż w latach, kiedy stężenia wynosiły 18 µg/m3. Wskaźniki za rok 
2013, jeśli nic się nie stanie do końca roku będą lepsze niż w 2012r., w którym stężenie 
benzenu w powietrzu wynosiło 9 µg/m3. Wszystko to oznacza, że podejmowane działania 
przynoszą efekty, a groźba braku możliwości rozwoju dla zakładów emitujących benzen  
w sposób niezorganizowany spowoduje w przeciągu kilku lat ich znikanie z rynku.  
Inspektor Gaworski serdecznie podziękował za wieloletnią współpracę i pomoc finansową 
powiatu w zakresie badań pasywnych, gdyż dzięki temu udało się doprowadzić do aktualnej 
sytuacji. Podejmowane od 10 lat działania przyniosły skutek i dlatego należy podtrzymywać 
je nadal. Pan Inspektor przypomniał, iż w minionym czasie miała miejsce dziwna sytuacja, 
gdy Marszałek Województwa opracował (pierwszy) program ochrony powietrza, a miasto 
Kędzierzyn – Koźle zaskarżyło go do sądu, przez co nastąpił 3-letni zastój. Aktualnie, 
samorządy mają rok czasu na to, by uczestniczyć w procesie tworzenia nowego programu tak, 
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aby był on realny do wykonania. Ponadto poinformował, że ubiegłoroczna zmiana ustawy 
Prawo ochrony Środowiska nałożyła na WIOŚ obowiązek monitorowania wprowadzania 
programu ochrony powietrza. W związku z tym WIOŚ może nakładać kary do  
250 000 zł. Trzeba mieć świadomość, że jeśli Polska nie osiągnie określonych standardów do 
roku 2015, a w przypadku benzenu do 2017r. to będzie musiała płacić do UE kary od 200 000 
do 1 000 000 Euro dziennie. Pan Gaworski zaznaczył, że program ochrony powietrza musi 
być stworzony przy udziale samorządów i wyraził zadowolenie z faktu, że osoby prawne 
działające na terenie Blachowni zrozumiały, że dłużej taki stan nie może być tolerowany oraz 
że ich byt w perspektywie kilku najbliższych lat również jest zagrożony. Obecnie rola WIOŚ 
się zakończyła. Odtąd będzie się ona ograniczać do dalszych badań jakości powietrza. Po 
uchwaleniu programu, pod koniec 2 roku jego realizacji Inspektor WIOŚ jest zobowiązany do 
dokonania oceny jego wdrożenia i informowania o dalszych losach. Analogiczna sytuacja 
wiąże się z benzenem. Aktualnie nastał czas, w którym Kędzierzyn – Koźle i inne 
miejscowości w Województwie są w stanie zyskać i poprawić standard powietrza.  
 
Następnie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska za pomocą prezentacji multimedialnej 
złożył informację o stanie środowiska w Województwie Opolskim w 2012r.  
Wydruk prezentacji oraz opracowanie książkowe stanowią załączniki do protokołu.    
W trakcie prezentacji wyników pomiarowych hałasu Pan Inspektor zaapelował do służb 
architektonicznych funkcjonujących w powiecie i gminach o zwrócenie uwagi na to, że 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa każdy projekt budowlany powinien 
posiadać również część dotyczącą ochrony środowiska i spełniać wymogi w tej dziedzinie.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o szczegółową odpowiedź czy gospodarstwa 
domowe mają wpływ na emisję gazów i pyłów.  
         Inspektor Krzysztof Gaworski przypomniał wypowiedź Wicedyrektora Departamentu 
Ochrony Środowiska UMWO Andrzeja Brzeziny, z której wynikało, że stan powietrza pod 
tym względem jest lepszy w mieście niż na wsiach. Podkreślił, że nie jest to jednoznaczne. 
Najgorsza sytuacja w Oleśnie jest związana z faktem, że miasto to posiada jedną kotłownię 
opalającą 1 osiedle. Pozostałe są ogrzewane przez paleniska domowe. Na emisję gazów  
i pyłów z tych palenisk ma wpływ jakość opału, sprawność pieców i temperatura spalin 
opuszczających komin. Emitowane przez elektrownie w Opolu i Kędzierzynie – Koźlu gazy  
i pyły przemieszczają się na teren Częstochowy i jej okolic, a najbliższemu otoczeniu szkodzą 
gazy z palenisk domowych. Emisja z palenisk przydomowych w przeliczeniu na ilość 
spalonych ton opału i ogrzewanych budynków wynosi setki ton. Cena węgla wymusza na 
właścicielach domów montowanie pieców o większej sprawności. W dzisiejszych czasach 
dostępne są piece o sprawności 90 %. Jeśli sprawność pieca przekracza 89 % to spaliny 
wydobywające się z niego mają 99°C. Spaliny te skraplają się w kominie w przeciągu kilku 
lat powodując jego uszkodzenie dwutlenkiem siarki. Piece o sprawności powyżej 90 % są 
dobre, ale wymagają zamontowania wkładki kwasoodpornej. Piece, których sprawność 
wynosi poniżej 89 % generują spaliny o temperaturze 110 °C nie powodującej korozji 
komina. Przy obecnych cenach nośników energii cieplnej Polska będzie skazana przez co 
najmniej najbliższą dekadę na opalanie węglem. Zdaniem Inspektora WIOŚ Państwo 
powinno prowadzić długofalową politykę zmierzającą do tego, aby właściciele palenisk 
domowych widzieli i odczuwali korzyści ze zmiany rodzaju ogrzewania na bardziej 
ekologiczne. Faktem jest, że przemysł niszczy środowisko, ale podliczając wszystkie szkody 
wyrządzane przez mieszkańców trzeba stwierdzić, że oddziaływują oni w dużo większym 
stopniu, tylko to działanie jest rozproszone.  
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         Radna Olga Pokorska – Młodzińska zwróciła się do Zarządu Powiatu z pytaniem czy 
powiat w dalszym ciągu będzie kontynuował badania zanieczyszczenia powietrza. 
         Starosta Powiatu zapewniła, iż w projekcie budżetu na 2014r. przewidziano środki na 
ten cel.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu kończąc dyskusję zaznaczył, iż osiągnięty obecnie stan 
środowiska trzeba utrzymać i dbać o to, aby był on jeszcze lepszy. Następnie serdecznie 
podziękował Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska za uczestnictwo w sesji  
i szczegółowe omówienie informacji na temat stanu środowiska naturalnego w Powiecie.   
         Pani Starosta również złożyła podziękowanie za bardzo optymistyczne informacje 
wynikające z działań prowadzonych przez WIOŚ.  
 
Ad. 8 
         Powiatowy Lekarz Weterynarii Grażyna Włodara przedstawiła informację o działalności 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kędzierzynie – Koźlu w 2012r. W trakcie 
informacji powiedziała, iż na podstawie przeprowadzonych badań i wykonanych kontroli  
w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz sprawowanego nadzoru nad bezpieczeństwem 
środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia i pasz należy uznać, że Powiat 
Kędzierzyńsko – Kozielski posiada status epizootyczny – wolny od chorób zakaźnych 
zwierząt zwalczanych z urzędu, a produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego i pasze są 
bezpieczne. Istnieje jednak zagrożenie przeniesienia się na tereny Polski afrykańskiego 
pomoru świń, gdyż choroba ta panuje w Rosji, Ukrainie i Białorusi, a jej ogniska wykryto 
przy granicy z Polską. Jednostki weterynaryjne podejmują wzmożone działania mające 
zapobiec przeniesieniu się do Polski choroby, powodującej konieczność likwidacji stada,  
w którym wykryto zakażone zwierzę.  
Informacja w formie pisemnej przesłana Radnym Powiatu stanowi załącznik do protokołu.  
 
Do przedstawionych informacji nie zgłoszono pytań.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel podziękowała serdecznie Powiatowemu 
Lekarzowi Weterynarii za udział w obradach i szczegółowe złożenie informacji o działalności 
Inspektoratu w 2012r.  
 
Ad. 9 Ocenę stanu sanitarnego Powiatu przeniesiono na wcześniejszą część obrad.  
 
Ad. 10 a)  
         Zastępca Głównego Księgowego Janina Grabowska szczegółowo omówiła projekt 
uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego na 2013 rok. W trakcie wystąpienia poinformowała, iż w związku z dobrą  
i szybką płatnością faktur rozliczanych za poszczególne etapy budowy mostu nie wystąpiła 
dotąd konieczność zaciągnięcia planowanego kredytu na finansowanie niniejszej inwestycji.  
Uzasadnienie załączono do uchwały.  
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Fryderyk Trautberg odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013r.,  
a Przewodniczący Rady Piotr Jahn poddał go pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.   
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Uchwała Nr XLVIII/355/2013 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)  
         Zastępca Głównego Księgowego Janina Grabowska uzasadniając projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wyjaśniła,  
iż uchwała ta jest konsekwencją wprowadzonych uprzednio zmian w budżecie powiatu.  
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań. 
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn odczytał, a następnie poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XLVIII/356/2013 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono 
do protokołu.  
 
c) 
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały w sprawie 
wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Kędzierzynie – Koźlu. Poinformowała, iż zgodnie z § 10 pkt 1 lit. a Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na 
niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, w celu 
wyboru Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w komisji 
konkursowej powinno znaleźć się od 3 do 6 przedstawicieli podmiotu tworzącego (w tym 
przynajmniej 1 lekarz).  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby do Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu wybrać 4 przedstawicieli Rady Powiatu.  
 
Innych propozycji ani głosów sprzeciwu nie zgłoszono.  
 
         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję wytypowania 4 
przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Kędzierzynie – Koźlu. 
W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych, spośród których 17 Radnych opowiedziało się za 
przyjęciem powyższej propozycji, natomiast 1 Radny wstrzymał się od głosu.  
W wyniku głosowania Rada Powiatu przy 1 głosie wstrzymującym zaakceptowała propozycję 
wytypowania 4 przedstawicieli Rady do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Kędzierzynie – Koźlu. 
 
         Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do przedstawicieli Klubów Radnych  
o zgłaszanie kandydatur na przedstawicieli Rady Powiatu do składu w/w Komisji 
Konkursowej.  
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         Radna Beata Łobodzińska w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej 
zarekomendowała do pracy Komisji Konkursowej Radnego Grzegorza Duszel, który jest 
również lekarzem. Jako drugiego przedstawiciela Rady zaproponowała kandydaturę Radnej 
Małgorzaty Tudaj, będącej Starostą Powiatu.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do proponowanych kandydatów z pytaniem 
czy wyrażają zgodę na pracę w komisji.  
         Radny Grzegorz Duszel wyraził zgodę na pracę w Komisji Konkursowej jako 
przedstawiciel Rady Powiatu. 
         Radna Małgorzata Tudaj również wyraziła zgodę na pracę w Komisji Konkursowej jako 
przedstawicielka Rady Powiatu.  
 
         Radny Stefan Wałach w imieniu Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej 
zarekomendował do pracy w Komisji Konkursowej kandydatury Radnych: Józefa Gismana  
i Danuty Wróbel.  
 
         Przewodniczący Rady zapytał czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na 
reprezentowanie Rady w pracach komisji konkursowej.  
         Radny Józef Gisman wyraził zgodę na pracę w Komisji Konkursowej jako 
przedstawiciel Rady Powiatu. 
         Radna Danuta Wróbel także wyraziła zgodę na pracę w Komisji Konkursowej jako 
przedstawicielka Rady Powiatu.  
 
Innych kandydatów do reprezentowania Rady Powiatu w Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu nie zgłoszono.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu w związku z brakiem kolejnych kandydatur odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Konkursowej 
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu tj. Radnych: Małgorzaty Tudaj, Grzegorza 
Duszel, Józefa Gismana i Danuty Wróbel, a następnie poddał ją pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, spośród których 17 Radnych opowiedziało się za 
podjęciem uchwały, natomiast 1 Radna wstrzymała się od głosu.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XLVIII/357/2013 Rady Powiatu w sprawie wyboru 
przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Kędzierzynie – Koźlu została podjęta zwykłą większością głosów. Niniejsza uchwała –  
w załączeniu do protokołu.  
 
d)  
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak poinformowała, iż konsekwencją podjęcia 
poprzedniej uchwały jest podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu. Rada dokonała wyboru 4 
swoich przedstawicieli do komisji, więc należy spośród przedstawicieli podmiotu tworzącego 
wyłonić przewodniczącego komisji konkursowej. Rada Społeczna SP ZOZ własną uchwałą 
wytypowała swojego przedstawiciela do komisji konkursowej – Beatę Łobodzińską.  
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         Radna Beata Łobodzińska zaproponowała, aby Przewodniczącą Komisji Konkursowej 
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu została Radna Małgorzata Tudaj – Starosta 
Powiatu.  
 
Innych propozycji nie zgłoszono.  
 
         Radna Małgorzata Tudaj wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącej Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu. 
 
        Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu. 
         Radna Marta Szydłowska zwróciła uwagę, iż Rada Powiatu odrębną uchwałą 
wytypowała 4 swoich przedstawicieli do komisji konkursowej. W obecnej uchwale powtarza 
się te 4 osoby dodając przedstawiciela Rady Społecznej SP ZOZ i wybiera przewodniczącego 
komisji konkursowej. Radny, który wstrzymał się w głosowaniu przy poprzedniej uchwale 
ma wątpliwość jaką decyzję podjąć, ponieważ po raz drugi poddaje się pod głosowanie to 
samo. Zdaniem Radnej w obecnej uchwale powinna być wymieniona tylko przedstawicielka 
Rady Społecznej SP ZOZ Beata Łobodzińska, a zapis w następnym paragrafie powinien 
mówić o tym, że spośród 5 osób, które tworzą komisję i są przez Radę Powiatu 
wydelegowane wskazuje się przewodniczącego komisji konkursowej.  
         Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił uwagę, iż obecną uchwałą Rada Powiatu 
powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu. 
         Radna Marta Szydłowska zwróciła uwagę, iż w poprzedniej uchwale Rada Powiatu 
wybrała 4 osoby. Obecnie dobiera się jedną osobę i powierza pewną funkcję, dlatego nie 
należy znów wybierać tych samych osób i dodawać jeszcze jednej, bo jest to nielogiczne.  
         Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż wyłonienie komisji konkursowej odbywa się 
dwuetapowo. W pierwszym etapie dokonuje się wyboru przedstawicieli Rady Powiatu i Rada 
wybrała 4 osoby. Konsekwencją tego działania jest powołanie Komisji Konkursowej, która 
składa się z 4 przedstawicieli Rady Powiatu i 1 przedstawiciela Rady Społecznej SP ZOZ. 
Rada powołuje komisję konkursową, a w kolejnym punkcie następuje wybór z jej składu 
przewodniczącego komisji. W taki sposób określają to stosowne przepisy prawa.  
         Radna Marta Szydłowska stwierdziła, iż wobec tego Rada dwa razy głosuje nad 
zgłoszonymi czterema osobami, gdyż dotyczą ich dwie uchwały. Zdaniem Radnej jest to 
bałagan.  
         Wicestarosta Powiatu wyjaśnił, iż Rada podejmuje dwie odrębne uchwały. W pierwszej 
dokonuje wyboru kandydatów do komisji, a najważniejszą ostateczną uchwałą 
rozpoczynającą procedurę konkursową jest druga uchwała powołująca komisję konkursową. 
Jest to zgodne z procedurami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym 
powołania na stanowiska kierownicze w zoz-ach.  
         Radna Marta Szydłowska podkreśliła, iż Rada dokonała wyboru przedstawicieli Rady 
do komisji konkursowej, a nie kandydatów do tej komisji.  
         Pan Wicestarosta zauważył, iż mogło stać się tak, że do komisji konkursowej byłoby 
zgłoszonych więcej kandydatów na przedstawicieli Rady Powiatu. Z tych kandydatów Rada 
musiałaby wybrać 3-6 przedstawicieli. Rada zdecydowała jednak, że będzie 4 przedstawicieli 
Rady i tylko tylu kandydatów zostało zgłoszonych.  
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         Radna Marta Szydłowska poinformowała, iż w głosowaniu nad uchwałą w sprawie 
powołania komisji konkursowej wstrzyma się od głosu z uwagi na wątpliwości dotyczące 
zapisów organizacyjnych.  
         Radna Beata Łobodzińska poprosiła radców prawnych o wyjaśnienie wątpliwości 
zgłaszanych przez Radną Martę Szydłowską  
         Radca Prawny Maria Bartula stwierdziła, iż zgadza się ze szczegółowym wyjaśnieniem 
przedstawionym Sekretarza i Wicestarostę Powiatu. 
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn kończąc dyskusję ponownie odczytał projekt uchwały 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu, 
po czym poddał go pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, spośród których 16 Radnych opowiedziało się za 
podjęciem uchwały, natomiast 1 Radna wstrzymała się od głosu. Radna Marta Szydłowska 
nie wzięła udziału w głosowaniu.   
W wyniku głosowania uchwała Nr XLVIII/358/2013 Rady Powiatu w sprawie powołania 
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu została 
podjęta zwykłą większością głosów. Przedmiotową uchwałę załączono do protokołu.  
 
         Radna Małgorzata Tudaj w imieniu całej komisji konkursowej podziękowała za 
podjęcie uchwały i zapewniła, iż komisja będzie pracować rzetelnie i sprawnie, zgodnie  
z przepisami i regulaminem – z korzyścią dla mieszkańców powiatu i dla SP ZOZ.  
 
e) 
         Konieczność podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań  
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok uzasadniła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie Elżbieta Czeczot. Poinformowała, iż w związku z informacją Powiatowego 
Urzędu Pracy o niewykorzystaniu kwoty 7 267,27 zł. środków PFRON w celu maksymalnego 
wykorzystania środków przekazanych dla Powiatu na 2013r. powstała konieczność 
przeniesienia ich na inne zadania związane z rehabilitacją społeczną. Na podstawie 
zgłaszanych do PCPR wniosków na te zadania są największe potrzeby.   
W/w środki proponuje się przeznaczyć na zadania z zakresu dofinansowania do zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 
 
Do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani pytań.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Fryderyk Trautberg odczytał projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok. 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał odczytany projekt pod głosowanie 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwałę Nr XLVIII/359/2013 Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie określenia 
zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu 
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Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok podjęto jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do 
protokołu.  
 
f)  
         Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Czeczot przedstawiła 
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok" Poinformowała, iż zgodnie  
z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu 
terytorialnego do 30 listopada każdego roku powinna podjąć uchwałę w sprawie uchwalenia 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ustawa nadaje również możliwość 
uchwalenia wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powiat 
Kędzierzyńsko – Kozielski posiada program wieloletni na lata 2011 – 2015, jednak w wyniku 
nadzoru sprawowanego przez Wojewodę Opolskiego wskazano, aby oprócz wieloletniego 
programu funkcjonował również roczny. W związku z tym program roczny powinien być 
zbieżny z wieloletnim. Projekt programu rocznego zawiera wszystkie elementy nakazane 
przez ustawę o działalności pożytku publicznego. Był on konsultowany społecznie i posiada 
pozytywną opinię Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W konsultacjach 
społecznych nie zgłoszono żadnych uwag do przedstawionego projektu programu.  
 
Do uzasadnionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2014 rok". 
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwałę Nr XLVIII/360/2013 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok" podjęto jednogłośnie. Niniejsza 
uchwała - w załączeniu.  
 
g) 
         Kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Jerzy Kucharski przedstawił 
uzasadnienie projektu uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek 
ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim w 2014r. Poinformował,  
iż procedurę opracowania harmonogramu dyżurów aptek zgodnie z zapisami ustawy – Prawo 
farmaceutyczne rozpoczęto w październiku br. przesyłając do wszystkich gmin powiatu  
i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Opolu projekt harmonogramu dyżurów i rozkładu godzin 
pracy aptek. Do dnia 16 października gminy i Okręgowa Izba Aptekarska przesłały swoje 
opinie do tej propozycji harmonogramu, opracowanego na podstawie doświadczeń z lat 2011-
2013 i postulatów miejscowego środowiska farmaceutycznego związanych ze stale rosnącymi 
kosztami i nikłym zainteresowaniem mieszkańców zakupem leków ratujących życie w porze 
nocnej. W ubiegłym roku Zarząd Powiatu, Komisja Zdrowia i ostatecznie Rada Powiatu 
podejmując stosowną uchwałę zadecydowały, że będzie dyżurować tylko 1 apteka  
w Kędzierzynie – Koźlu. Dodatkowym argumentem przemawiającym za 1 apteką jest fakt,  
iż spośród 29 aptek funkcjonujących na terenie miasta, od poniedziałku do piątku czynnych 
jest 6 aptek do godziny 2100 i 13 aptek do godz. 2000. W soboty 2 apteki czynne są do godz. 
2100, a 2 do godz. 2000. Pozostałe apteki w soboty pracują do godzin popołudniowych, 
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natomiast w niedziele 1 apteka funkcjonuje do godz. 2000 i 2 apteki do godz. 1800. 
Proponowany harmonogram obejmujący dyżur tylko 1 apteki na terenie miasta wszystkie 
gminy zaopiniowały pozytywnie. Do chwili obecnej trwa korespondencja z Urzędem Miasta 
w Kędzierzynie – Koźlu, który proponuje, aby dyżur pełniły 2 apteki na terenie miasta: 1  
w Kędzierzynie i 1 w Koźlu. W dniu 20 listopada br. Zarząd Powiatu na swoim posiedzeniu 
zaproponował, aby dyżur pełniły 2 apteki, natomiast Komisja Zdrowia po posiedzeniu 
Zarządu rozpatrywała propozycję harmonogramu dyżurów i przy 1 głosie wstrzymującym 
podjęła wniosek, zgodnie z którym dyżur ma pełnić tylko 1 apteka na terenie miasta. Pan 
Kierownik zwrócił uwagę, iż w ciągu ostatnich 10 lat przybyło 17 aptek, a ubyło 6 (z powodu 
stale rosnących kosztów). Obecnie na terenie miasta funkcjonuje 29 aptek.  
 
         Radna Beata Łobodzińska poprosiła o przedstawienie stanowiska w niniejszej kwestii 
Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.  
         Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Duszel zaznaczył,  
iż propozycja harmonogramu dyżurów opierającego się na pojedynczym dyżurze aptecznym 
w godzinach nocnych i w dniach ustawowo wolnych od pracy jest kontynuacją linii przyjętej 
przez Radę Powiatu od 2 lat. Przyjęty system się sprawdził, chociaż są zgłaszane pojedyncze 
głosy niezadowolenia. W lutym br. w NTO ukazał się artykuł, w którym redaktor posługiwał 
się przykładem rodziny nie mogącej w godzinach nocnych w najbliższym otoczeniu zdobyć 
środka przeciwgorączkowego. Zdaniem Przewodniczącego Komisji nie jest to wystarczający 
argument do tego, by wprowadzać dyżur, jeśli incydentalnie ktoś musi w tym momencie 
zakupić środek przeciwgorączkowy bez recepty. Wiadomo powszechnie, że wiele leków 
sprzedawanych bez recepty jest dostępnych również w innych punktach poza aptekami. 
Rynek kształtuje podaż adekwatnie do popytu. Aptek przybyło i o ile harmonogram ich 
dyżurów 10 lat temu stanowił dla potencjalnych pacjentów pewną gwarancję dostępności  
w godzinach nocnych, o tyle dziś jest najwyżej uzupełnieniem tego, co właściciele aptek 
tworzą sami biorąc pod uwagę prowadzenie własnych przedsiębiorstw. Istnienie 29 aptek  
(o 11 więcej niż 10 lat temu) na terenie miasta powoduje wzrost dostępności w godzinach,  
o których mówi harmonogram. Godziny otwarcia tych aptek są coraz dłuższe, a w dni 
świąteczne niezależnie od uchwalonego harmonogramu funkcjonuje coraz więcej aptek.  
Przewodniczący Grzegorz Duszel postulował, aby w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa obok zamieszczonego harmonogramu dyżurów aptek opublikować informację  
o godzinach otwarcia innych aptek. Szukający informacji o dyżurach aptek będzie mógł 
sprawdzić, że w dniu dyżuru 1 apteki w określonych godzinach można jeszcze dotrzeć do 
kilku innych.  
Pan Przewodniczący zaznaczył, iż na problem dyżurów aptek patrzy z punktu widzenia 
lekarza wystawiającego recepty oraz pacjenta, który je realizuje. Ponadto dzięki temu,  
że jeden z członków jego rodziny pracuje w aptece posiada większą wiedzę o sytuacji  
w aptekach w godzinach dyżurowych. Interes pacjenta polegający na dostępie do apteki w dni 
wolne od pracy jest sprawą priorytetową i dlatego ustawodawca zawarł stosowne przepisy  
w ustawie – Prawo farmaceutyczne obligując Radę Powiatu do stworzenia harmonogramu. 
Drugą stroną w tej sprawie są mali przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i utrzymujący 
z prowadzonego biznesu swoje rodziny, dlatego zdaniem Radnego należy znaleźć 
kompromis. Kompromisem może być dyżur 1 apteki na terenie miasta, która w wystarczający 
sposób uzupełnia apteki funkcjonujące niezależnie od harmonogramu i ułatwia dostęp 
pacjentom, a jednocześnie nie tworzy dodatkowych problemów i kosztów przedsiębiorcom. 
Należy wiedzieć, że prawo narzuca właścicielom aptek obowiązek zatrudnienia magistra 
farmacji obecnego w każdej godzinie pracy danej apteki. Jest to duże ograniczenie, gdyż nie 
wszyscy właściciele aptek są farmaceutami i samodzielnie nie mogą zrealizować tego 
obowiązku.  
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Harmonogram uwzględniający dyżur 1 apteki na terenie miasta został poddany zgodnie  
z przepisami opinii władz poszczególnych gmin i Okręgowej Izby Aptekarskiej. W przypadku 
gdyby Rada Powiatu zadecydowała, że dyżur mają pełnić dwie apteki to całą procedurę 
tworzenia nowego harmonogramu i jego opiniowania należałoby powtórzyć. To może 
spowodować, że Rada nie zdąży 17 grudnia podjąć przedmiotowej uchwały i nowy rok apteki 
rozpoczną bez harmonogramu, co spowoduje chaos i niezadowolenie pacjentów.  
         Wicestarosta Józef Gisman poinformował, że stanowisko Zarządu Powiatu jest 
przeciwne dyżurowaniu tylko 1 apteki na terenie miasta. Wśród 5 członków Zarządu cztery 
osoby były przeciwne temu projektowi harmonogramu. Zarząd uważa, że w tak dużej 
aglomeracji, jaką jest Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski powinny dyżurować co najmniej 2 
apteki. W mieście działa 19 podmiotów i przy takiej liczbie łatwiej jest rozłożyć ciężar 
dyżurów nocnych.  
         Radny Grzegorz Duszel zwrócił uwagę, iż w dużo większych miastach np. w Opolu 
istnieje 57 aptek, spośród których 5 dobrowolnie funkcjonuje całodobowo. Kierownik 
Wydziału Zdrowia Starostwa prowadząc konsultacje w tym temacie próbował dojść do 
konsensusu ze środowiskiem aptekarskim tak, aby któryś z podmiotów zadeklarował 
działalność w trybie całodobowym. Byłoby to rozwiązanie bardzo korzystne dla pacjentów. 
Do dnia dzisiejszego nie udało się wypracować takiego rozwiązania, ale nie jest wykluczone, 
że nie uda się to w przyszłości.  
         Radna Beata Łobodzińska w związku z wypowiedzią Przewodniczącego Komisji 
Zdrowia zwróciła się o informację ilu pacjentów i z jakimi problemami zgłasza się  
w godzinach nocnych do aptek.  
         Kierownik Jerzy Kucharski poinformował, że rozmawiał z kilkunastoma 
przedstawicielami środowiska aptekarskiego i w porze dyżurów nocnych w porównaniu do 
relacji przeddyżurowej apteki odwiedza 18-20 % pacjentów. W porze nocnej pacjenci 
dokonują głównie drobnych zakupów, a nie leków ratujących życie. W dniu wczorajszym do 
Wydziału Zdrowia wpłynęło pismo informujące, że od 02 grudnia zostanie uruchomiona 
czynna do godz. 2000 od poniedziałku do piątku apteka przy ul. Gazowej 2b. Właściciel 
niniejszej apteki zapewnił, iż rozważy możliwość uruchomienia całodobowego punktu. 
Spotkanie z właścicielem w/w apteki ma odbyć się w miesiącu grudniu. Zasadniczym 
problemem aptekarzy jest brak na terenie Powiatu magistrów farmacji.  
         Przewodniczący Rady zapytał czy istnieją wiarygodne dane wskazujące ile osób 
przychodzi do aptek w godzinach nocnych i jakie leki są wówczas sprzedawane.  
         Kierownik Wydziału Zdrowia odpowiedział, iż takich danych żadna z aptek nie 
prowadzi. Aptekarze jedynie informują, iż w porównaniu do godzin przeddyżurowych ilość 
klientów na dyżurze wynosi 18-20 %.  
         Radny Leon Piecuch poinformował, iż po ostatnim posiedzeniu Komisji Zdrowia oraz 
rozmowach z wyborcami popiera wniosek Zarządu Powiatu o wprowadzenie dyżurów 2 aptek 
na terenie miasta: 1 w Koźlu i 1 w Kędzierzynie. Radny zwrócił uwagę, iż nie każdy 
mieszkaniec posiada samochód i nie każdego stać na to, aby w porze nocnej jeździć na drugi 
koniec miasta do apteki. Zaznaczył, iż Radni Powiatu mają służyć mieszkańcom, a nie 
aptekom.  
         Radny Jakub Gładysz również przychylił się do stanowiska Zarządu Powiatu 
dotyczącego uchwalenia dyżurów dwóch aptek na terenie miasta. Podkreślił, iż miasto 
Kędzierzyn – Koźle jest bardzo rozległe, powiat również i trudno jest pacjentom z jednego 
końca miasta lub powiatu jeździć po leki na drugi koniec.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu kończąc dyskusję odczytał i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych  
w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim w 2014r.  
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W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, spośród których 6 Radnych zagłosowało za 
podjęciem uchwały, 7 Radnych głosowało przeciw uchwale, natomiast 5 Radnych 
wstrzymało się od głosu.  
W wyniku głosowania z uwagi na brak wymaganej większości głosów uchwała nie została 
podjęta. Projekt niniejszej uchwały – w załączeniu. 
 
h) 
         Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renata Scheit 
uzasadniła konieczność podjęcia uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące 
jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania. Poinformowała, iż ustawa o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw z 2012r. wprowadziła istotne zmiany w zakresie 
udzielania dotacji dla szkół niepublicznych. Z dniem 1 stycznia 2013r. weszły w życie nowe 
zasady dotowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Od dnia 1 
stycznia 2013r. dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 
przysługuje na każdego ucznia, uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych. Ustawa wprowadziła również przepis o przysługiwaniu dotacji na każdego 
absolwenta szkoły do końca roku szkolnego. Zachodzi zatem konieczność dostosowania 
obowiązującej dotychczas Uchwały Nr XXXV/225/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania 
dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykonania do obowiązującego stanu prawnego. Poza 
tym, zamiar wprowadzenia aplikacji DOTACJE firmy Vulcan wymaga aktualnej uchwały. 
Projekt w/w uchwały został skonsultowany z audytorem i kontrolerem wewnętrznym oraz 
Skarbnikiem Powiatu.  
 
Do w/w projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym 
prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby 
fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, a następnie poddał 
go pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwałę Nr XLVIII/361/2013 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką 
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania podjęto jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 11  
Na ręce Przewodniczącego Rady wpłynęła 1 interpelacja, której autorem była Radna Dorota 
Tomala. Radna w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej zwróciła się 
o przekazanie jej wszelkiej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami, 
audytem zewnętrznym oraz dokumentów z przygotowanego programu naprawczego SP ZOZ 
w Kędzierzynie – Koźlu w ciągu 14 dni.  
Kserokopia interpelacji – w załączeniu.  
Na złożoną interpelację Radna otrzyma pisemną odpowiedź.  
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Ad. 12  
         Radny Henryk Chromik w imieniu mieszkańców gminy Bierawa złożył podziękowanie 
za prowadzone prace budowy chodnika przy ul. Mickiewicza. Poinformował, iż w bieżącym 
tygodniu robotnicy będą montowali studzienki przy ul. Mickiewicza i frezowali nierówności, 
natomiast w przyszłym tygodniu zostanie położony asfalt na niniejszej drodze. Prace są 
wykonywane bardzo dobrze i bez zwłoki, więc inwestycja powinna być zakończona w roku 
bieżącym.  
 
         Radny Fryderyk Trautberg poinformował o swoim udziale w konferencji związanej  
z Odrą. Na konferencję w Eisenhüttestadt zatytułowaną "Odra – turystyka bez granic" został 
zaproszony przez Prezydenta Miasta Nowa Sól Wadima Tyszkiewicza. Miasto Nowa Sól jest 
beneficjentem projektu poświęconego rozwojowi turystyki na Odrze. Radny odbył rejs 
jednym z dwóch statków, jakie Nowa Sól otrzymała z niniejszego programu. Uczestnikiem 
konferencji byli również posłowie RP Ryszard Galla i Waldemar Sługocki. W związku  
z wyjazdem Radnego Starostwo nie poniosło żadnych kosztów. Radny pojechał na niniejszą 
konferencję razem z -------- dzięki uprzejmości Dyrektora Pysia z Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej. 
 
         Przewodniczący Piotr Jahn poinformował, iż następna – budżetowa sesja Rady Powiatu 
odbędzie się 17 grudnia br. Poprosił Przewodniczących komisji problemowych o ustalenie 
terminów posiedzeń przed niniejszą sesją.  
 
         Radna Bożena Łotecka przypomniała o proponowanej przez siebie akcji "Szlachetna 
Paczka" i udziale Rady Powiatu w tej akcji. Zaznaczyła, iż poprzez niniejszą propozycję nie 
chciała promować własnej osoby. Stwierdziła, iż za zebraną do dnia dzisiejszego kwotę, na 
którą złożyło się kilka osób nie uda się zakupić węgla dla rodziny znajdującej się na liście 
tych, które zostały zgłoszone do Szlachetnej Paczki. Serdecznie podziękowała osobom, które 
złożyły datki i podkreśliła, że zbyt niska kwota spowoduje zablokowanie możliwości 
otrzymania paczki przez tę rodzinę.  
Część Radnych zadeklarowało, iż po zakończeniu obrad przekaże Radnej następne kwoty 
pieniężne na tę akcję.  
 
Ad. 13  
         Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady XLVIII sesji Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko - Kozielskiego.  
 
 
 
Protokołowała: 
Anna Kramarz      
          
 
 


