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

z dnia 17 grudnia 2013r. 
 
Ad. 1 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn otworzył obrady XLIX sesji Rady Powiatu 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 15 spośród 21 Radnych, więc Pan Przewodniczący 
stwierdził, iż obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarło 5 Radnych). 
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko zgłosił propozycję rozszerzenia 
porządku obrad w punkcie 9 o 2 projekty uchwał: 
- w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ----- ------- z dnia 19 października 2013r. na działalność 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu, 
- w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok, 
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku 
obrad polegającą na wprowadzeniu do pkt 9 "Podjęcie uchwał" ppkt h) – w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. 
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za 
rozszerzeniem porządku obrad o w/w projekt uchwały.  
W wyniku głosowania Rada Powiatu rozszerzyła porządek obrad o ppkt 9 h).  
  
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję rozszerzenia porządku  
o ppkt 9 i) dotyczący projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ------ -------  
z dnia 19 października 2013r. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu. 
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, spośród których 16 Radnych opowiedziało się za 
wprowadzeniem do porządku obrad w/w projektu uchwały, natomiast 1 Radna zagłosowała 
przeciw. 
W wyniku głosowania do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pana ------ 
 ------- z dnia 19 października 2013r. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu. Skarga ta będzie rozpatrywana w podpunkcie 9i).  
 
         Trzecią zmianę porządku obrad zaproponował Przewodniczący Rady Powiatu, który 
poinformował, iż w dniu 10 grudnia br. spotkała się kapituła w sprawie rozpatrzenia 
wniosków o przyznanie wyróżnienia honorowego Powiatu "Statuetki Koziołków". W 
związku z zakończeniem pracy Kapituły Pan Przewodniczący zaproponował wprowadzenie 
do pkt 9 porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania wyróżnienia honorowego 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego "Statuetką Koziołków".  
W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych, którzy jednogłośnie zaakceptowali propozycję 
rozszerzenia porządku obrad. 
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W wyniku głosowania porządek obrad poszerzono o ppkt 9j) tj. o projekt uchwały w sprawie 
nadania wyróżnienia honorowego Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego "Statuetką 
Koziołków". 
 
          Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie przesłany Radnym porządek 
obrad sesji, z uwzględnieniem uprzednio przegłosowanych zmian w punkcie 9.  
W głosowaniu 18 Radnych jednogłośnie opowiedziało się za przyjęciem porządku obrad  
z wprowadzonymi zmianami.  
 
Ad. 3  
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji 
przypominając, iż był on wyłożony do wglądu w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym 
Starostwa i nie zgłoszono do jego treści uwag: 
 
Protokół Nr XLVIII z sesji z dnia 26 listopada 2013r.   
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, spośród których 16 Radnych opowiedziało się za 
przyjęciem protokołu, natomiast 1 Radna wstrzymała się od głosu.  
Protokół z XLVIII sesji Rady Powiatu został przyjęty przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
Ad. 4  
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn złożył informację o otrzymanych w okresie 
międzysesyjnym tj. od dnia 27 listopada 2013r. do dnia 16 grudnia 2013r. pismach oraz 
wydarzeniach, w których uczestniczył reprezentując Radę Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego. Do sprawozdania załączył pismo Rady Miasta Mysłowice z uchwałą w sprawie 
wyrażenia poparcia dla działań Pana Dietera Przewdzinga, Burmistrza Zdzieszowic.  
Niniejsza informacja oraz pismo Rady Miasta Mysłowice stanowią załączniki do protokołu.   
Ponadto Pan Przewodniczący zakomunikował, iż w dniu dzisiejszym do Rady Powiatu 
wpłynęły opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o wieloletniej prognozie finansowej, 
projekcie budżetu powiatu na 2014r. oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. 
Niniejsze opinie zostaną odczytane w kolejnych punktach obrad poświęconych 
przedmiotowym tematom.  
W związku z licznymi głosami środowiska aptekarzy odnośnie harmonogramu dyżurów aptek 
na 2014r. oraz prośbami o możliwość zabrania głosu na sesji Pan Przewodniczący 
poinformował, iż w stosownym punkcie porządku obrad umożliwi wypowiedzenie się 
obecnym przedstawicielkom aptek funkcjonujących na terenie powiatu.  
 
Pan Przewodniczący również przekazał Radzie do wglądu certyfikat potwierdzający udział 
Radnych Powiatu w akcji "szlachetna paczka" oraz zestawienie wydatków ze zgromadzonej 
kwoty pieniężnej. Akcję wśród Radnych zorganizowała Radna Bożena Łotecka przy pomocy 
Radnej Marty Szydłowskiej. Przewodniczący serdecznie podziękował Radnym za 
zaangażowanie w akcję oraz okazaną hojność.  
         Radna Bożena Łotecka złożyła gorące podziękowanie wszystkim Radnym za ofiarność. 
Poinformowała, iż w ostatnim dniu akcji bardzo mocno wsparła ją Radna Marta Szydłowska, 
która pomogła pakować zakupione rzeczy i kiedy zobaczyła, że jedna z paczek jest tylko  
w połowie pełna zorganizowała kolejne podarunki do Towarzystwa Animals. Wśród rzeczy 
przekazanych przez Animals były zabawki, książki. Radna Marta Szydłowska przekazała 
również koc, Mp4, plecak itp.  
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn poinformował, iż do Rady Powiatu w ślad za 
poprzednimi 2 skargami wpłynęła kolejna skarga Państwa ------- dotycząca działalności 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu.  
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Pan Przewodniczący odczytał treść niniejszej skargi, która dotyczy ujawnienia przez Panią 
Dyrektor PCPR danych osobowych w nagrywanej rozmowie z dziennikarzem Radia Park. 
(Kopia skargi – w załączeniu). Skarżący przesłali w niniejszej sprawie pismo do Prokuratury 
z powiadomieniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw 
Dziecka i Starosty Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Przewodniczący Rady zaznaczył, 
iż zgodnie z procedurą należy przegłosować skierowanie niniejszej skargi do rozpatrzenia 
przez Komisję Rewizyjną.  
Przewodniczący Rady Powiatu w związku z licznymi uwagami Radnych na temat zasadności 
i potrzeby kierowania w/w skargi do Komisji Rewizyjnej poprosił o wykładnię Radców 
Prawnych obecnych na sali obrad.  
         Mecenas Mirosław Semeniuk poinformował, iż w jego opinii w związku ze 
skierowaniem przez autorów skargi pisma do Prokuratury, Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych i Rzecznika Praw Dziecka Rada Powiatu powinna zaczekać do czasu 
rozstrzygnięcia sprawy przez w/w organy.  
         Radny Henryk Chromik zwrócił uwagę, iż jest to kolejna skarga wystosowana przez te 
same osoby. Radny na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nie wiedząc o tej skardze 
wyrażał przekonanie, że z pewnością wpłynie kolejna skarga, bo w jego opinii są to 
personalne "rozgrywki" autorów skargi dotyczące Dyrektora PCPR, w które Rada nie 
powinna się angażować. Przewodniczący Rady odczytując skargę powiedział, że pismo  
w przedmiotowej sprawie wpłynęło również do innych organów. Rada Powiatu nie jest 
organem takim jak prokuratura lub policja i dlatego zdaniem Radnego należy bezwzględnie 
zaczekać do czasu, aż wpłyną rozstrzygnięcia od tych organów, do których pismo zostało 
skierowane. Do Radnych zwrócił się z prośbą, aby Komisja Rewizyjna nie zajmowała się 
niniejszą skargą, gdyż na chwilę obecną jest to bezcelowe. Przedmiotowej skargi nie należy 
kierować do Komisji Rewizyjnej i Radny poprosił, aby Rada podjęła takie stanowisko.  
         Radna Marta Szydłowska stwierdziła, iż do ustalenia czy skarga jest faktycznie osobistą 
"rozgrywką" potrzebne jest jej rozpatrzenie przez Komisję Rewizyjną. Z treści skargi wynika, 
iż odpowiednie urzędy powołane do tego celu zajmują się niniejszą sprawą. W związku z tym 
skarga "z urzędu" podlega zawieszeniu. Radna zaproponowała skierować tę skargę do 
Komisji Rewizyjnej, która zaczeka z jej rozpatrzeniem do czasu otrzymania rozstrzygnięć  
i materiałów od poszczególnych organów zajmujących się tym tematem. Radna zaznaczyła,  
iż nawet gdyby skargi składano co tydzień, a każda z nich dotyczyła czegoś innego, Rada 
Powiatu nie może odmawiać ich rozpatrzenia.    
         Mecenas Semeniuk ponownie wyjaśnił, iż skargę należy przekazać Komisji Rewizyjnej, 
która zaczeka do otrzymania rozstrzygnięć organów, do których sprawa również przez 
skarżących została skierowana.   
 
         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skierowanie przedmiotowej skargi do 
Komisji Rewizyjnej.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 12 Radnych opowiedziało się za 
skierowaniem skargi do Komisji Rewizyjnej, natomiast 7 Radnych zagłosowało przeciw 
temu.  
W wyniku głosowania większością głosów w/w skargę skierowano do Komisji Rewizyjnej, 
która z jej rozpatrzeniem zaczeka do czasu otrzymania rozstrzygnięć od organów, które 
zostały poinformowane przez autorów skargi o wymienionych zarzutach.  
 
         Pan Przewodniczący poinformował o możliwości zorganizowania w styczniu 2014r. 
szkolenia dla Radnych odnośnie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. Przekazał listę Radnych z prośbą, aby osoby zainteresowane udziałem  
w szkoleniu deklarowały się podpisując niniejszą listę.  
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         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj zwróciła uwagę, że organizacja przedmiotowego 
szkolenia jest związana z faktem, iż Zarząd Powiatu spotkał się z Powiatową Radą Pożytku 
Publicznego. Na spotkaniu zgłaszano oczekiwanie, aby bardziej zająć się organizacjami 
pozarządowymi. Prawdopodobnie zostanie utworzone stanowisko m.in. do współpracy z 
organizacjami, natomiast z tego obowiązku zostanie zwolniona dyrektor PCPR oraz 
częściowo Wydział Oświaty. Pani Starosta wyraziła oczekiwanie, że Rada Powiatu zostanie 
przeszkolona w tym temacie zwłaszcza, że wiele zadań powinno być cedowane na 
organizacje pozarządowe.  
 
Ad. 5  
         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj złożyła sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu za okres 27 listopada – 09 grudnia 2013r. oraz przedstawiła kalendarz ze spotkań 
Starosty za okres 26.11.2013r. – 09.12.2013r.  
Niniejsze sprawozdania stanowią załączniki do protokołu. 
 
         Szczegółowo Pani Starosta omówiła informację na temat spotkań i wydarzeń za okres 
04.12.2013r. – 17.12.2013r. 
Uzupełnienie kalendarza spotkań Starosty – w załączeniu.  
 
         Wicestarosta Józef Gisman w uzupełnieniu kalendarza spotkań poinformował, iż 09 
grudnia br. odbyło się spotkanie na temat strategii ochrony zdrowia w Województwie 
Opolskim. Analizowano sprawę ochrony zdrowia pod względem ludnościowym, posiadanej 
bazy szpitali i ilości łóżek oraz finansowania opieki medycznej w nowym rozdaniu z NFZ. 
Zwracano uwagę, iż struktura szpitali znajduje się na poziomie 1 100 000 ludzi, podczas gdy 
faktycznie jest około 950 000 ludzi. Strukturę opracowaną w latach 2004-2005 trzeba 
przeanalizować pod kątem nowych technologii w medycynie oraz dostosowania ilości łóżek 
do potrzeb. Podczas spotkania również podkreślano, iż w roku bieżącym miało miejsce mniej 
narodzin i zastanawiano się czy we wszystkich szpitalach powiatowych powinny 
funkcjonować oddziały położnictwa. W trakcie spotkania nie wskazywano, które szpitale 
miałyby podjąć jakiekolwiek kroki, gdyż nie podejmowano dyskusji w tej kwestii. W 2015r. 
nastąpi nowe kontraktowanie na kilka lat dla szpitali, więc trzeba się do tego precyzyjnie 
przygotować. Pan Wicestarosta sądzi, że szpital w Kędzierzynie – Koźlu przygotuje się do 
tego w aspekcie sprzętu, personelu i nowych usług, które będzie można wprowadzić  
w przyszłości.  
         Starosta Małgorzata Tudaj nawiązując do spotkania przedstawicieli samorządów  
z Marszałkiem Województwa Opolskiego poinformowała, iż Pan Marszałek mówił o sprawie 
innego rozdania środków z RPO na lata 2014-2020, z którego 85 % zadań będzie ogłaszanych 
w formie konkursów. Każdy z samorządów ma możliwość uczestniczenia  
w niniejszych konkursach. Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski zgłaszał akces do jednego 
zadania "Szlak pielgrzymkowy – Góra św. Anny", w ramach którego można jedynie 
realizować projekty kulturowe związane z folklorem śląskim. Informacja o innym rozdaniu 
RPO jest dla powiatu bardzo pozytywna. Starostwo wystosowało już pismo, w którym 
zgłosiło 3 zadania infrastrukturalne m.in. połączenie drogi Stara Kuźnia i Parku 
Przemysłowego poprzez Aleję Lisa z Zakładami Azotowymi i drogą wojewódzką wzdłuż 
Zakładów Azotowych. Prezes Zakładów Azotowych wyrażał zaniepokojenie faktem braku 
obwodnic i złym stanem istniejących dróg, którymi transportowane są z zakładów surowce  
i materiały. Na terenie zakładów są co najmniej 3 duże firmy zajmujące się transportem  
z i do zakładów materiałów chemicznych (metanol, kwas azotowy, formalina). Wypadek 
cysterny z przedmiotami środkami spowoduje katastrofę ekologiczną. W związku  
z powyższym przygotowano w/w projekt i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego. Na 
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chwilę obecną nie wiadomo jak rozstrzygnie się sprawa Alei Lisa, więc powiat próbuje 
pozyskać środki z 3 źródeł. W tym celu wystosowano do Wojewody Opolskiego pismo 
dotyczące dokonanego podziału środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych.  
Powracając do sprawy spotkania z Marszałkiem Pani Starosta powiedziała, iż przekazano 
informację o likwidacji z końcem roku bieżącego Lokalnych Punktów Informacyjnych  
o funduszach europejskich we wszystkich powiatach za wyjątkiem czterech: Kluczborskiego, 
Opolskiego, Kędzierzyńsko - Kozielskiego i Nyskiego, w których są subregiony. Dowodzi to, 
iż wszystkie działania będą wiązały się z projektami pisanymi na zasadzie porozumień. 
Samodzielnie zgłaszane projekty prawdopodobnie będą miały niewielkie szanse na 
pozyskanie środków.  
 
         Radny Jakub Gładysz w kontekście informacji prasowych o odrzuceniu przez rząd RP 
kwestii sfinansowania budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla oraz głosowania 
posłów PO i MN przeciwko temu zadaniu zwrócił się do Zarządu Powiatu z pytaniem czy 
członkowie Zarządu podjęli w przedmiotowej sprawie jakieś działania lub rozmowy ze 
swoimi liderami partyjnymi i parlamentarzystami, aby poparli to zadanie.  
         Starosta Małgorzata Tudaj poinformowała, iż podczas wczorajszej rozmowy  
z Marszałkiem Województwa uzyskała zapewnienie, że ta obwodnica będzie realizowana. 
Nie zdążono jeszcze podjąć żadnych działań w tym kierunku z uwagi na fakt, iż głosowanie  
w sejmie odbyło się zaledwie kilka dni temu – w miniony piątek.  
         Wicestarosta Powiatu zaznaczył, że władze samorządowe nie mogą ingerować  
w decyzje parlamentarzystów. Zwrócił uwagę, iż głosowanie w sejmie nie dotyczyło 
obwodnicy tylko budżetu państwa, którego jednym z elementów jest sprawa obwodnic. 
Posłowie będą walczyć o to, aby obwodnica miasta powstała i to deklarowali wcześniej.  
W kwestii głosowania Wicestarosta stwierdził, iż trudno byłoby, aby cała koalicja głosowała 
z powodu jednego elementu przeciwko budżetowi państwa. Radni Powiatu nie mogą 
ingerować i narzucać posłom własnego ugrupowania swoich zdań. Mogą jedynie 
przedstawiać swoje propozycje, ale posłowie podejmują samodzielne decyzje.  
         Radny Jakub Gładysz zaznaczył, iż głosowanie w sprawie obwodnicy było odrębnym 
głosowaniem. Radny podkreślił, że nie sugerował naciskania na posłów, a jedynie podjęcie 
rozmów, aby posłowie inicjowali działania zmierzające do budowy obwodnicy.  
W związku z informacją Pani Starosty w niniejszym temacie Radny poprosił o bardziej 
szczegółowe określenie, kiedy inwestycja będzie realizowana.  
         Starosta Małgorzata Tudaj przypomniała, iż problem budowy obwodnicy tkwi w braku 
projektu. W przypadku istnienia projektu obwodnica mogłaby być rozpoczęta w przyszłym 
roku. Pani Starosta podejrzewa, iż istnieje bardzo duża presja firm na to, aby obwodnica 
powstała i dlatego sądzi, że przy nowym rozdaniu środków są duże szanse na jej realizację.  
         Wicestarosta Józef Gisman przypomniał przyjęty przed laty podział, zgodnie z którym 
za obwodnice odpowiedzialny jest samorząd miasta, a za łącznik z autostradą – powiat. Pan 
Wicestarosta zapewnił, że nie neguje działań miasta, gdyż za tę inwestycję odpowiada 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, niemniej jednak powiat swoje zadanie 
wykonał. Wicestarosta przypomniał, że Pani Poseł Kolenda – Łabuś jako ówczesna 
Wiceprezydent Miasta załatwiła przy wsparciu powiatu wiele formalności związanych z 
obwodnicą. Zaproponował, aby Radny również prosił o mocniejszą ingerencję samorząd 
miejski. 
         Radny Jakub Gładysz wyraził oczekiwanie, iż władze powiatu w przyszłości podejmą 
rozmowy w sprawie obwodnicy, która jest równie ważna jak kwestia Odry, jaką wielokrotnie 
już się zajmowano.  
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         Starosta Powiatu zaznaczyła, iż temat Odry jest także wpisany w Regionalny Program 
Operacyjny.  
 
         Radny Stefan Wałach uzupełniając kalendarz spotkań Starosty poinformował, iż w dniu 
01 grudnia br. wspólnie z Radnym Fryderykiem Trautbergiem reprezentowali Zarząd Powiatu 
i Radę na XX Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim Bryksy – Cross, którego wyniki 
załączane są do punktacji europejskiej.  
 
         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj przedstawiła informację o zadaniach realizowanych 
na drogach powiatowych w okresie międzysesyjnym. Przypomniała, iż dnia 12.12.2013r. miał 
miejsce odbiór prac związanych z realizacją zadania "Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza 
w Bierawie wraz z przebudową jezdni w celu poprawy parametrów technicznych – etap I",  
w którym uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu Powiatu oraz część Radnych. Wartość 
prac wynosiła 703 504,37 zł. z tego kwota 354 309,34 zł. jest w 50 % dofinansowana  
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ponadto Powiat uzyskał na 
to zadanie dotację od Gminy Bierawa w kwocie 45 000 zł., a Gmina wykonała i przekazała 
dokumentację projektową. W dniu 19.11.2013r. podpisano umowę z wykonawcą na zadanie 
"remonty chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Kędzierzyna – Koźla",  
w ramach którego zostaną wykonane remonty chodników ul. Szpaków (70m2),  
ul. Kochanowskiego (270m2), ul. Szymanowskiego (423m2), ul. Łukasiewicza (300m2), i ul. 
Pionierów (74m2), Wartość robót wyniesie 135 531,04 zł. Do dnia dzisiejszego wykonano 
chodnik na ul. Szpaków, trwają prace na ul. Łukasiewicza, natomiast jutro wykonawca 
rozpoczyna remont chodnika na ul. Szymanowskiego i Pionierów. (Informacja pisemna –  
w załączeniu). Pani Starosta wyraziła przekonanie, iż jeśli pogoda nadal będzie sprzyjała to 
uda się wykonać do końca roku wszystkie planowane zadania. Podkreśliła, iż w ciągu 4 
miesięcy wykonano ogromnie dużo pracy i za to serdecznie podziękowała Dyrektorowi 
Powiatowego Zarządu Dróg oraz Radnym Powiatu.  
 
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka poinformowała o braku możliwości przedstawienia 
informacji o sytuacji zobowiązań SP ZOZ na koniec miesiąca listopada, ponieważ jest ona 
przekazywana przez SP ZOZ do 20 dnia następnego miesiąca.  
Pani Skarbnik przekazała Radnym tabelaryczną informację z zakresu wydatków, zobowiązań 
i należności jednostek organizacyjnych powiatu wg stanu na dzień 30.11.2013r. (Informacja 
w formie tabeli – w załączeniu). 
 
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak poinformowała, iż w dniu 13.12.2013r. 
pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przeprowadzili kontrolę 
monitorującą budowę mostu Cisek – Bierawa. Kontrola ta wypadła bardzo dobrze. Nadal trwa 
kontrola NIK, dotycząca ochrony środowiska, budownictwa i nadzoru budowlanego, o której 
Sekretarz Powiatu informowała na poprzednich sesjach.  
 
Ad. 6 
Przewodniczący komisji problemowych Rady Powiatu kolejno złożyli sprawozdania z prac 
komisji w okresie międzysesyjnym. 
 
         W imieniu Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej sprawozdanie  
z pracy Komisji przedstawił Radny Marek Piasecki. Poinformował, iż Komisja spotkała się  
z p. o. Dyrektora SP ZOZ i jego 2 zastępcami. Pan Dyrektor przedstawił Komisji informacje  
o bieżącej działalności SP ZOZ, istniejących problemach i perspektywach na rok. 2014r. 
Członkowie Komisji dowiedzieli się, iż w przyszłym roku na funkcjonowanie szpitala NFZ 
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przekaże o 500 000 zł. mniej niż w roku obecnym. Dyrektor otrzymał zapewnienie z NFZ  
o możliwości przesunięcia punktów kontraktowych pomiędzy oddziałami. W dalszej części 
posiedzenia Komisja zajmowała się sprawą harmonogramu dyżurów aptek. Po wysłuchaniu 
przedstawicieli aptek, którzy informowali, iż w godzinach nocnych większość sprzedawanych 
artykułów to środki higieniczne i kosmetyczne typu prezerwatywy, szampony oraz leki 
przeciwbólowe, dostępne na każdej stacji benzynowej oraz sklepach nocnych Komisja 
jednogłośnie zagłosowała przeciw pozytywnemu zaopiniowaniu projektu uchwały 
zakładającego dyżury 2 aptek na terenie miasta. Kolejno Komisja większością głosów 
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w SP ZOZ. Radny skierował do Radcy 
prawnego pytanie czy Rada może przegłosować uchwałę, w której zawarto sformułowanie 
"Rada Powiatu wybiera biegłego rewidenta…", jeśli Rada nie wybiera tylko zatwierdza 
wybór dokonany przez SP ZOZ. Komisja w następnej części obrad przy 1 głosie 
wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2014r. (Wnioski  
z posiedzenia – w załączeniu). 
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol - Polak wyjaśniła, iż art. 66 ustawy o rachunkowości 
jednoznacznie mówi o tym, że wyboru rewidenta dokonuje Rada.  
 
         Przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Barbara Wołowska 
poinformowała, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 16 grudnia br. Tematami 
posiedzenia były: zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2014r., podsumowanie pracy 
Komisji za 2013r. i przyjęcie propozycji do planu pracy na 2014r. Komisja po zapoznaniu  
z projektem budżetu powiatu jednogłośnie wydała pozytywną opinię do niego. Następnie 
dokonano podsumowania pracy Komisji za 2013r. i przyjęto propozycje do pracy na 2014r. 
Plan po konsultacjach zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu. W trakcie posiedzenia w 
związku z otrzymanymi pismami zgłoszono wniosek do Zarządu Powiatu o rozważenie 
kwestii przygotowania imprezy "Dni Powiatu" i przedłożenie Komisji informacji w 
przedmiotowym temacie. Ponadto Komisja wniosła o podjęcie skutecznych czynności 
zmierzających do wydania albumu o zabytkach w Powiecie. Członkowie Komisji przyjęli 
również wniosek do Zarządu Powiatu o dopilnowanie rozliczenia przez wnioskodawców 
przyznanych im środków na współorganizację imprez w ramach kalendarza imprez do końca 
roku budżetowego, gdyż w innym przypadku zgodnie z obowiązującym regulaminem nie 
będą one przyznawane  
w roku następnym. (Wyciąg z protokołu Komisji – w załączeniu).   
 
         Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Jerzy Pałys poinformował,  
że Komisja spotkała się w dniu 13.12.2013r. W I części posiedzenia zaopiniowano 
pozytywnie projekty uchwał przygotowane na dzisiejszą sesję dotyczące przedłużenia umów 
najmu pomieszczeń w powiatowych jednostkach oświatowych i wyrażenia zgody na zbycie  
w trybie przetargowym nieruchomości przy ul. Judyma 4 (budynek apteki). W drugiej części 
posiedzenia zapoznano się z projektem budżetu powiatu na 2014r. i wieloletnią prognozą 
finansową. Po dyskusji projekt budżetu oraz prognozę finansową zaopiniowano pozytywnie. 
W sprawach różnych Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek Radnej Olgi 
Pokorskiej – Młodzińskiej w sprawie poszerzenia badań powietrza w 2014r. o analizę 
stężenia pyłu zawieszonego. (Wyciąg z posiedzenia Komisji – w załączeniu).  
 
         Przewodnicząca Komisji Budżetu Jadwiga Mroczko poinformowała, że Komisja odbyła 
swoje posiedzenie w dniu 11.12.2013r. Tematem posiedzenia był projekt budżetu na 2014r. – 
II część, gdyż na posiedzeniu w listopadzie Komisja analizowała projekt w zakresie 
dochodów i wydatków placówek oświatowych. Komisja zapoznała się również z wieloletnią 
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prognozą finansową będącą nieodłączną częścią projektu budżetu oraz zmianami 
proponowanymi w tegorocznym budżecie powiatu. Projekt budżetu na 2014r. podobnie jak na 
pozostałych komisjach zreferowała Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka. Oprócz Skarbnika 
Komisji udzielał wyjaśnień Wicestarosta Powiatu będący członkiem Komisji. W dyskusji nad 
projektem budżetu zadawano pytania o to czy dochody nie są zaniżone, ponieważ z tytułu 
odsetek zaplanowano jedynie 50 000 zł. a wiadomo, że w roku 2013 ta kwota była dużo 
wyższa. Padały również pytania o dochody z tytułu PIT, gdyż w roku bieżącym przewiduje 
się około 4% niewykonalności planu, który dał powiatowi minister. W odpowiedzi 
wyjaśniono, że odsetki planowane są wolnymi środkami zamiast lokowania ich na lokaty oraz 
zamiast zaciągania kredytu na budowę mostu w celu zapłacenia faktur. Jest to rozwiązanie 
zasadne, bo nie będzie potrzeby zapłacenia za obsługę kredytu, która jest bardzo droga. 
Odnośnie dochodów z PIT wyjaśniano, że Zarząd chce zabezpieczyć w pewnej części środki, 
które zwiększą wolne środki na zadania, jeśli nie zostanie zrealizowana część dochodów  
z tytułu sprzedaży majątku powiatu. W kwestii wydatków zwracano szczególną uwagę na 
inwestycje związane z Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych. Zarówno na 
posiedzeniu Komisji Budżetu jak i na Komisji Infrastruktury rozważano ewentualność,  
że powiat nie otrzyma środków "na schetynówki" a w budżecie według kosztorysu ujęte są 
wielkości tych zadań po stronie dochodów (udziały gmin) oraz udział środków własnych 
powiatu i dotacje ze "schetynówek". Komisja pytała, co stanie się jeśli wiadomo, że jedno  
z zadań z listy podstawowej dotacji przesunięto na listę rezerwową. Proponowano Zarządowi 
rozważenie możliwości wyprowadzenia z budżetu dotacji z budżetu państwa,  
a wprowadzenia jako pokrycie wydatku źródło- przychody. Po przetargu zwykle wielkość 
środków ulega zmianie. Środki rezerwowe powstałe po przetargu mogą przyczynić się do 
tego, że będą realizowane zadania własne. Tak dzieje się od lat w innych samorządach, gdzie 
umowy na zadania już zrealizowane jest szansa uzyskać. Radni obawiają się, że nie realizując 
tych zadań ("schetynówek") może stać się tak, że powiat otrzyma środki, lecz nastąpi to zbyt 
późno na ich wykonanie. Na posiedzeniu Komisji padały także pytania o to czy wielkość 
wolnych środków ujętych w projekcie jest już ostateczna, czy też jest to kwota większa  
w celu zrównoważenia budżetu. Skarbnik informowała, iż są to środki określone na moment 
opracowania budżetu, co pozwala przypuszczać, że środki te będą znacznie większe, 
podobnie jak to się dzieje od wielu lat. Zwracano uwagę na znaczną kwotę z tytułu sprzedaży 
majątku tj. budynku po byłej aptece na ul. Judyma 4 oraz ośrodka znajdującego się również 
przy ul. Judyma. Środki z tytułu sprzedaży mają być przekazane jako dotacja dla SP ZOZ na 
konkretne zadania. W wolnych środkach zabezpieczono kwotę na budowę lądowiska dla 
pogotowia. Starosta i Skarbnik informowali, iż może nastąpić niewykonanie dochodów  
z tytułu sprzedaży i oceniając projekt budżetu stwierdzono, że jest on realny, ale również 
ostrożnościowy. Komisja Budżetu zaopiniowała projekt budżetu powiatu jednogłośnie 
pozytywnie. Następnie zapoznano się z wieloletnią prognozą finansową na rok 2014 i lata 
kolejne, podczas których powiat będzie musiał spłacić wszystkie zobowiązania z tytułu 
zaciągniętego kredytu. Wielkość kredytu jest tak dostosowana, aby wyszły parametry 
obowiązujące od 2014r. zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Analizując WPF 
Przewodnicząca Komisji Budżetu widzi możliwość zaciągnięcia kredytu, gdyż na to 
pozwalają określone wskaźniki. Powiat może podjąć ryzyko, zaciągnąć kredyt i z przychodów 
zrealizować zadania planowane jako "schetynówki". Otrzymując w późniejszym czasie 
dotacje ze "schetynówek" będzie można spłacić zaciągnięty kredyt. Komisja zaopiniowała 
wieloletnią prognozę finansową również pozytywnie. W ostatniej części posiedzenia 
zapoznano się i zaopiniowano proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu. 
(Wnioski z Komisji – w załączeniu). Podsumowując Przewodnicząca Komisji stwierdziła,  
że należy przyjąć budżet powiatu na 2014r. i zagospodarować wolne środki w sposób 
korzystny dla całego społeczeństwa. 
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         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko poinformował, że Komisja 
obradowała w dniu 09.12.2013r. Na posiedzeniu opracowano plan kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2014 rok, będący przedmiotem wprowadzonej do porządku obrad dzisiejszej 
sesji uchwały. Ponadto Komisja zapoznała się z projektem budżetu powiatu na 2014r. oraz 
wieloletnią prognozą finansową i zaopiniowała je pozytywnie. W kolejnej części obrad 
rozpatrywano skargę na działalność Dyrektora PCPR. Projekt uchwały w niniejszej sprawie 
również wprowadzono do porządku obrad sesji. (Wnioski – w załączeniu do protokołu).  
 
         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj w kwestii wniosku zgłoszonego przez Komisję 
Edukacji odnośnie publikacji albumu o zabytkach poinformowała, iż tej sprawie nadano już 
bieg. Obecnie przeglądany jest rejestr zabytków i wykonane zdjęcia. Brakujące zdjęcia 
zabytków zostaną w miarę możliwości wiosną uzupełnione i wówczas będzie można album 
wykonać.  
 
Ad. 7 a)  
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej opracowanej na lata 2014 – 2028. Poinformowała,  
iż dochody na 2014r. zostały ustalone w oparciu o wskaźniki budżetowe i inne wskaźniki 
wynikające z wytycznych Ministra Finansów oraz o przedłożone materiały przez jednostki 
organizacyjne i informacje w zakresie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 
2013 rok zawarte w sieci urządzeń finansowo-księgowych Starostwa Powiatowego i Powiatu. 
Dla zaplanowania dochodów na lata następne prognozy przyjęto założenia zawarte  
w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na 
potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zakładając 
tendencję wzrostową do roku 2020 dochodów bieżących, w tym dla dochodów z tytułu 
udziałów w podatkach. Pozostałe dochody bieżące, tj. podatki i opłaty zaplanowano  
w wysokości dochodów zaplanowanych w roku 2015, natomiast dochody z tytułu subwencji 
ogólnej dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w wysokościach 
przybliżonych do kwot prognozowanych w 2014r., gdyż ich wysokość jest w większości 
naliczana zgodnie z odpowiednimi przepisami, a ewentualny ich wzrost lub spadek będzie 
miał wprost proporcjonalne przełożenie na wysokość wydatków bieżących z nich 
finansowanych. Od roku 2020 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości dochodów roku 
2020. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2014 zaplanowano dochody ze sprzedaży 
majątku tj. apteki przy ul. Judyma w Kędzierzynie-Koźlu i działki wraz z przychodnią przy 
ul. Judyma w Kędzierzynie-Koźlu - w wysokościach - odpowiednio 350.000 zł. (wg wyceny) 
i 1.700.000 zł. (prognozowane). Łączna kwota zaplanowana ze sprzedaży w/w nieruchomości 
wynosi 2.050.000 zł. Ponadto w latach 2014-2015 ujęto dotacje inwestycyjne na realizację 
zadań inwestycyjnych, a mianowicie „Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 
O Cisek-Bierawa” i „Przebudowę ciągu dróg powiatowych na 1403 O Roszowice - 
Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap I i Etap II”. Dotacje stanowią refundację wcześniej 
poniesionych nakładów inwestycyjnych sfinansowanych kredytem. Wydatki ogółem, w tym 
wydatki bieżące od 2015 roku zaplanowano z niedużą tendencją zwyżkową do 2020r.  
a następnie przyjęto stały poziom wydatków, w tym wydatków bieżących w wysokości kwot 
zaplanowanych w 2020 roku. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie 
harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanej spłaty zaplanowanych do 
zaciągnięcia kredytów w 2014 roku. Z uwzględnieniem tej samej zasady zaplanowano 
wysokość rozchodów. Wydatki majątkowe od 2015 roku planuje się jako inwestycje roczne. 
W 2014 roku planuje się przychody w wysokości 29.294.546 zł., w tym: z tytułu wolnych 
środków w wysokości 3.534.998 zł. i kredytów w wysokości 25.759.548 zł. Zaciągnięte  
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w 2014r. kredyty będą przeznaczone na sfinansowanie deficytu i prefinansowanie niżej 
wymienionych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. Wysokość 
kredytów związanych z prefinansowaniem to kwota 22.832.748 zł., która będzie 
przeznaczona na następujące zadania inwestycyjne: „Przebudowa mostu w ciągu drogi 
powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa” i „Przebudowa ciągu dróg powiatowych na 1403 O 
Roszowice - Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap I i Etap II”. Kredyt zaciągnięty na 
prefinansowanie zostanie spłacony niezwłocznie po zakończeniu i rozliczeniu w/w projektów, 
natomiast kredyt w wysokości 2.926.000 zł. będzie spłacony przez 8 lat począwszy od 2015r. 
Nadwyżka budżetowa uzyskiwana od roku 2015 zostanie przeznaczona na spłatę 
zaciągniętego długu. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat 
zaciągniętych kredytów oraz planowanej spłaty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów  
w 2014 roku. Kwota zaplanowanych w 2014 roku rozchodów wynosi 13.741.828zł. w tym  
z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wynosi 1.324.408 zł. oraz kredytów 
zaciągniętych na prefinansowanie zadań wymienionych wyżej w części „Przychody”  
w wysokości 12.421.420 zł. Spłata długu jest finansowana w 2014 roku nowo zaciągniętym 
kredytem, a od 2015 roku już tylko nadwyżką budżetową. 
Szczegółowe objaśnienie niniejszej prognozy załączono do uchwały w w/w sprawie.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała uchwałę Nr 470/2013 z dnia  
11 grudnia 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat 
opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Niniejsza 
opinia jest pozytywna.  
Uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu.  
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn poprosił o zgłaszanie głosów w dyskusji.  
Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  
 
b) 
         Pan Przewodniczący Piotr Jahn odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie zagłosowali za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XLIX/362/2013 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. Niniejsza uchwała –  
w załączeniu do protokołu.  
 
Ad. 8 a) 
         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel odczytała projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok.  
 
b) 
         Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Fryderyk Trautberg odczytał uchwałę nr 468/2013  
z dnia 11 grudnia 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. 
opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2014r. Wydana opinia jest 
pozytywna. (Odczytana uchwała RIO - w załączeniu do niniejszego protokołu). 
 
         Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała uchwałę Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu: nr 469/2013 z dnia 11 grudnia 
2013r. nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały 
budżetowej. Opinia Składu Orzekającego jest pozytywna. (Odczytana uchwała RIO -  
w załączeniu do niniejszego protokołu). 
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c)  
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka przedstawiła projekt budżetu Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w dniu  
13 listopada 2013r. uchwałą Nr 150/599/2013. (Budżet stanowi załącznik do podjętej 
uchwały). 
 
d)  
         Radna Jadwiga Mroczko zaznaczyła, iż przysłuchując się wystąpieniu Skarbnika 
Powiatu zauważyła, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej są ujęte przychody pochodzące  
z zaciągnięcia kredytu oraz obsługa niniejszego kredytu. Na posiedzeniu Komisji Budżetu 
powiedziano Radnym, iż powiat nie będzie zaciągać przychodów, co jest dla Radnej 
zrozumiałe, ale jeśli wydatki pokrywane będą wolnymi środkami (czyli powiat nie będzie 
miał ponadplanowych dochodów) zamiast kredytu, to zaplanowane na obsługę tego kredytu 
środki nie zostaną wypłacone w stu procentach. Może wystąpić konieczność zaciągnięcia 
kredytu na zapłacenie ostatnich faktur za budowę mostu Cisek – Bierawa. Z pewnością będą 
niewykorzystane środki, podobnie jak w roku obecnym, kiedy zostały skonsolidowane 
kredyty i wiedziano, że po przetargu na most prognoza finansowa w zakresie 
współczynników się zmieniła, ponieważ przychód był mniejszy.  
Ponadto Radna zwróciła się do Zarządu Powiatu i Kierowników jednostek, a zwłaszcza 
Dyrektora PZD, aby nie czekać na ogłoszenie przetargów na koniec I półrocza lub okres 
jesienny. Zasugerowała, aby na te zadania, które zostały przyjęte do budżetu i które dziś 
zostaną przegłosowane, a dotyczą własnych środków ogłaszać przetargi jak najszybciej tj.  
w lutym lub najpóźniej w marcu. Pozwoli to na to, aby zadanie na np. przebudowa drogi 
Grudynia Mała – Grudynia Wielka, kosztowało dużo mniej. Dzięki ogłaszaniu przetargów na 
początku roku można osiągnąć duże oszczędności. Radna zwróciła się do Zarządu o 
rozważenie propozycji przedstawianych na posiedzeniu Komisji Budżetu oraz Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa, gdzie zastanawiano się czy powiatu nie byłoby stać na 
realizację zadań zgłoszonych do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, choć 
na dzień dzisiejszy wiadomo, że żadne z nich nie zakwalifikowało się na podstawową listę do 
dofinansowania.  
         Starosta Małgorzata Tudaj przypomniała, iż od 3 miesięcy stoi na stanowisku,  
że przetargi muszą być ogłaszane wcześniej. Wyraziła przekonanie, że wówczas prace będą 
tańsze. Poza tym, zdecydowanie więcej będzie można zrobić, jeśli ceny w przetargach okażą 
się niższe. Pani Starosta skierowała do Skarbnika Powiatu uwagę o większe otwarcie na takie 
działanie i przewidywanie również kredytowania tych zadań. Dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg jest otwarty na takie rozwiązania.  
         Radna Jadwiga Mroczko przypomniała, iż gmina Pawłowiczki zobowiązała się do 
partycypowania w wysokości 20 % kosztów zadania drogowego po przetargu. Zaznaczyła,  
iż jako Skarbnik Gminy byłaby zadowolona, gdyby te 20 % okazało się kwotą niższą od 
przewidywanej. Zadanie przebudowy drogi (Karchów – DK 38) we wcześniejszym etapie 
zakwalifikowało się do dotacji, a obecnie przesunięto je na 2 miejsce listy rezerwowej 
NPPDL. Zaproponowała, aby Zarząd pokłonił się nad tym i rozważył czy nie warto chociażby 
to zadanie, które z pewnością uzyska dofinansowanie z oszczędności poprzetargowych 
wykonać wcześniej. Skarbnik Powiatu może przeliczyć czy wskaźniki będą wychodzić.  
          Wicestarosta Józef Gisman poinformował, iż Zarząd Powiatu działa tak, aby wydawać 
jak najmniej własnych środków, tzn. żeby łączyć je ze środkami zewnętrznymi. W kwestii 
"schetynówek" Pan Wicestarosta zaznaczył, że droga Karchów – DK 38 znajduje się na 1 
miejscu listy rezerwowej. Zarząd analizował tę kwestię pod względem finansowym  
i stwierdził, iż gdyby oszczędności z dróg powiatowych po przetargach wyniosły 10 % to 
byłaby to kwota 500 000 zł. Tę kwotę można byłoby wykorzystać na projekty "schetynówek" 
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na drogach powiatowych. Odnośnie Alei Lisa (etap III) Pan Wicestarosta poinformował,  
iż znajduje się ona na dalszym miejscu listy rezerwowej, chociaż w poprzednim rozdaniu 
droga ta również była w dalszej kolejności, lecz zakwalifikowała się i została zrealizowana. 
Wicestarosta zaapelował, aby nie wycofywać się z tego zadania, gdyż Dyrektor Kryś 
przygotowuje wniosek o środki na Aleję Lisa z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury, gdzie 
nabór wniosków trwa do 14 lutego 2014r. Ponadto w RPO na lata 2014-2020 w ramach 
priorytetu inwestycyjnego 3.1 pojawiły się środki na rozwój strefy przemysłowej  
w wysokości 7 000 000 zł. Będzie można ubiegać się o nie na Park Przemysłowy. Zarząd 
chciałby powiązać Park Przemysłowy z Aleją Lisa, łącznikiem Sławięcice – Stara Kuźnia 
oraz wjazdem do strefy przemysłowej. Wicestarosta uczestniczył w spotkaniu z Komisarz UE 
Danutą Hübner, która informowała, że środki w 2014r. dla Polski będą większe niż w latach 
poprzednich, więc należy się przygotować do tego, aby zgromadzić pieniądze na wkład 
własny w projekty. Zdaniem Wicestarosty wydanie całych środków na własne zadanie będzie 
szkodą, bo lepiej pozyskać 50 % i wykonać dużo większe zadania. Należy postępować bardzo 
ostrożnie.  
         Radna Jadwiga Mroczko opowiedziała się za tym, aby powiat otrzymał 50 % środków 
na realizację zadań. Jednocześnie zauważyła, że czekając nie uda się nic zaoszczędzić. Powiat 
ma 50 %, ale ma również pokrycie 50 % środków, które otrzyma ze "schetynówek" kredytem. 
Droga znajdująca się na 1 miejscu listy rezerwowej NPPDL ma największe szanse na 
pozyskanie dofinansowania, a ogłaszając w I kwartale roku przetarg i realizując ją w I 
półroczu można zaoszczędzić pieniądze, które będzie trzeba wziąć na pokrycie udziału 
własnego. Oszczędności będzie można przenieść na inne zadania. Jest to 30% udziału 
własnego powiatu. Kredyt 50 % na "schetynówkę" również by się zmniejszył. Radna uważa, 
że Zarząd powinien przedyskutować takie rozwiązanie. Po za tym Radna pozytywnie oceniła 
propozycję powiązania przebudowy drogi Al. Lisa z Parkiem Przemysłowym i Zakładami 
Azotowymi i zaznaczyła, iż można zaczekać na środki z rezerwy budżetowej Ministerstwa.  
         Wicestarosta Powiatu zapewnił, iż Zarząd analizował proponowane rozwiązania i wie, 
że droga Karchów-DK 38 jest na liście rezerwowej, a rezerwa wyniesie w granicach 500 000 
zł. Zarząd chce podjąć decyzję odnośnie ogłoszenia przetargu na tę drogę, ale w przypadku 
pozostałych należy stąpać ostrożnie i czekać.  
         Radny Henryk Chromik przypomniał, iż co roku jest mowa o tym, że jeśli przetargi 
będą ogłaszane wcześniej niż w listopadzie lub grudniu to ceny będą do kilkunastu procent 
niższe. Wiadomo, że pod koniec roku część firm wykonujących zadania drogowe nie ma już 
zadań, bo walczyły o nie i wykonały je w ciągu roku. Wiadomo też, że jeśli później nie ma 
chętnych wykonawców to ceny są wyższe. Odnosząc się do uwag Radnej Jadwigi Mroczko 
na temat wskaźników stwierdził, że jeśli nie wychodzą one w danym kwartale to 
najprostszym rozwiązaniem jest zawarcie w umowach klauzuli o wydłużeniu terminu 
płatności do 60-90 dni. Firmy wiedzą, że samorząd jest jednym z najlepszych płatników.  
Kończąc Radny zaproponował, aby Zarząd rozważył możliwość wpisania na początku 
wykonywania zadań inwestycyjnych zapisów o wydłużeniu terminów płatności.  
 
Innych głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
e)         
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 
XLIX/363/2013 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego na 2014 rok.  
W głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały. 
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         Uchwałę Nr XLIX/363/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 rok podjęto jednogłośnie. 
Niniejsza uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
         Przewodniczący Rady pogratulował Zarządowi Powiatu uchwalenia budżetu i wyraził 
przekonanie, że zostanie on sumiennie zrealizowany.  
 
Ad. 9a)  
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok. Szczegółowo 
zreferowała zmiany jakie wprowadzono do projektu po przesłaniu materiałów sesyjnych 
Radnym. Niniejsze zmiany wynikają z faktu, iż 2 jednostki powiatowe (I LO i DPS  
w Sławięcicach) w ostatnim momencie poinformowały Zarząd, że do końca roku wypracują 
jeszcze dochody własne w kwotach 9 700 zł. (I LO) i  4 555 zł. (DPS). Jednostki chciałyby te 
kwoty przeznaczyć na wydatki bieżące w roku 2013.  
Uzasadnienie załączono do uchwały.  
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.  
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 
2013r.   
W głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.   
Uchwała Nr XLIX/364/2013 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 Wiesława Trelka uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wyjaśniając, iż uchwała ta jest konsekwencją 
wprowadzonych i uchwalonych 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 16 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr XLIX/365/2013 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono 
do protokołu.  
 
c) 
         Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Waldemar 
Nowak uzasadnił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie 
przetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko 
– Kozielskiego. Poinformował, że przedmiotem uchwały jest umożliwienie zbycia w trybie 
przetargu nieograniczonego zlokalizowanej przy ul. Judyma 4 nieruchomości oznaczonej jako 
działka 1043/9 zabudowanej budynkiem o powierzchni 131,70 m2, w którym dotąd spółka 
cywilna Kormoran na podstawie umowy dzierżawy zawartej z SP ZOZ prowadziła aptekę 
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"Melisa". Z dniem 31.08.2013r. apteka uległa likwidacji, a budynek nie jest użytkowany. 
Wartość nieruchomości została na podstawie operatu szacunkowego z dnia 15.10.2013r. 
ustalona na kwotę 350 000 zł.  

 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań. 
 
         Przewodniczący Piotr Jahn odczytał i poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt 
uchwały.  
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych, spośród których 14 Radnych opowiedziało się za 
podjęciem uchwały, natomiast 1 Radna zagłosowała przeciw uchwale.  
Uchwałę Nr XLIX/366/2013 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie 
przetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko 
– Kozielskiego podjęto przy 1 głosie sprzeciwu. W/w uchwała stanowi załącznik do 
protokołu.  
 
d) 
         Kierownik Wydziału Geodezji omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego Wyjaśnił, iż przedmiotem uchwały jest przedłużenie na czas 
do 3 lat umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 18,2m2 w Zespole Szkół Żeglugi 
Śródlądowej Pani Alicji Jędrzejas z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu 
stomatologicznego. Dotychczasowa umowa wygasa z dniem 31.12.2013r. Zawarcie kolejnej 
umowy jest obwarowane uzyskaniem zgody Rady Powiatu.  
 
Do w/w projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn odczytał, a następnie poddał pod głosowanie niniejszy 
projekt uchwały.  
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania uchwała Nr XLIX/367/2013 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.  
 
e)  
         Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Waldemar 
Nowak uzasadnił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania 
umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
Poinformował, iż niniejsza uchwała dotyczy przedłużenia na okres do 3 lat (z wyjątkiem 
przerw wakacyjnych) umowy najmu 5 sal dydaktycznych o powierzchni łącznej 217,5 m2  
w Zespole Szkół Nr 1 przez Fundację dla Dobra Publicznego z siedzibą w Kędzierzynie – 
Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 27 z przeznaczeniem na prowadzenie szkół dla dorosłych. 
Dotychczasowa umowa najmu zawarta od dnia 01.01.2011r. wygasa z dniem 31.12.2013r. 
Zawarcie kolejnej umowy wymaga uzyskania zgody Rady Powiatu. 
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
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W głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania Rada podjęła uchwałę Nr XLIX/368/2013 w sprawie wyrażenia zgody 
na przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono do protokołu.  
 
g) 
         Przewodniczący Rady Powiatu w związku z nieobecnością Kierownika Wydziału 
Zdrowia i Opieki Społecznej uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy  
i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim w 2014r. 
Przypomniał, że Rada Powiatu nie podjęła na poprzedniej sesji stosownej uchwały  
i w związku z tym w dniu dzisiejszym konieczne jest uchwalenie planu dyżurów aptek  
w powiecie. Zasięgnięto opinie Wójtów gmin Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, 
Prezydenta Miasta oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w sprawie harmonogramu obejmującego 
dyżur 2 aptek na terenie miasta. Okręgowa Izba Aptekarska wydała opinię negatywną, 
natomiast Wójtowie i Prezydent Miasta zaopiniowali niniejszy plan pozytywnie.  
Pan Przewodniczący poinformował, iż w dzisiejszych obradach uczestniczą 2 
przedstawicielki środowiska aptekarzy z terenu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, które 
proszą o umożliwienie im wypowiedzi. Następnie udzielił głosu przedstawicielkom 
aptekarzy.  
 
         Mgr Elżbieta Klaja przedstawicielka aptekarzy i delegat Okręgowej Izby Aptekarskiej 
na teren Kędzierzyna – Koźla wyraziła ubolewanie faktem, że aptekarze dopiero z mediów 
dowiedzieli się, iż w ostatniej chwili ma nastąpić zmiana w harmonogramie dyżurów 
pełnionych na terenie miasta przez apteki. Właścicieli aptek nikt nie poinformował o tym 
fakcie i byli oni cały czas przekonani o tym, że będzie obowiązywał harmonogram 
przewidujący dyżur 1 apteki na terenie miasta. Aptekarze uważają, że dostępność leków  
w Kędzierzynie – Koźlu jest dobra i dogodna dla pacjentów. Przez cały tydzień apteki czynne 
są od godz. 700 do 2100. W soboty i niedziele w części Kędzierzyn 2 apteki są czynne od godz. 
800 do 2100 i 2 apteki od godz. 800 do 1800. W wyniku tego następuje dublowanie się pracy 
apteki pełniącej w tym czasie dyżur z aptekami czynnymi w hipermarketach. W Koźlu apteka 
znajdująca się przy szpitalu jest czynna od godz. 800 do 2100 w tygodniu, a w soboty od godz. 
800 do 1800 i niedziele od godz. 1000 do 1800. Faktyczna dostępność i czas pracy aptek jest 
więc dość długi i powoduje, że apteki dyżurujące z aptekami czynnymi w soboty i niedziele 
dublują się.  W związku z tym w aptece dyżurnej pacjenci pojawiają się dopiero w momencie 
zamykania aptek funkcjonujących w normalnym trybie do godz. 2100. Z reguły pacjenci 
pojawiają się do północy, rzadko zdarza się obsługiwanie pacjentów po godz. 2400. Częściej 
zdarza się, że młodzi pacjenci pojawiają się w piątki i soboty w okresie powrotów młodzieży 
z dyskotek. W zakresie skali potrzeb mieszkańców miasta i okolic Pani Klaja poinformowała, 
iż średnio na dyżurze nocnym jest 6-8 pacjentów. Można przyjąć w zaokrągleniu, że do apteki 
przyjdzie 10 pacjentów, w tym 80 % nie dotyczy pilnej potrzeby ratowania zdrowia tylko 
sprzedaży artykułów typu prezerwatywy, testy ciążowe, kosmetyki i pampersy. Jedynie 20 % 
przychodzi wykupić recepty, przy czym zdarza się, że receptę wystawiono kilka dni 
wcześniej. Zdarza się również sprzedaż środków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. 
Apteki analizowały te aspekty w skali całego roku.  
 
        Mgr Magdalena Samulska reprezentująca środowisko aptekarzy wyjaśniła, iż zgodnie  
z prawem farmaceutycznym plan pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany 
do potrzeb ludności, należy więc zwrócić uwagę na faktyczne zapotrzebowanie 
uwzględniające rzeczywiste każdorazowe nadzwyczajne potrzeby, których nie sposób z góry 
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przewidzieć, a które wynikają z nieoczekiwanego pojawienia się choroby powodującej 
konieczność podania produktów leczniczych. Oczywistym jest, że przy zagrożeniach życia 
lub zdrowia w stanach nagłych nie udaje się do apteki, lecz wzywa pogotowie ratunkowe lub 
udaje na izbę przyjęć szpitala. Zarówno służby ratownictwa medycznego jak i szpitale są 
wyposażone w odpowiednie leki. Zgodnie z danymi zebranymi przez Rynek Zdrowia  
w 2013r. pacjent w Polsce korzysta przede wszystkim z 2 rodzajów asortymentu. Pierwsza 
grupa pacjentów realizuje recepty na antybiotyki i leki przeciwbólowe oraz kupuje leki dla 
dzieci stosowane przy przeziębieniu i środki przeciwbólowe. Zakupy drugiej grupy klientów 
to przede wszystkim prezerwatywy, intymne żele oraz testy ciążowe. W Kędzierzynie – 
Koźlu ta sprawa wygląda bardzo podobnie. Na podstawie danych zgromadzonych przez Panią 
Samulską podczas pełnienia dyżurów w 2013r. i przeprowadzonej analizy statystycznej 
konieczność występowania w porze nocnej niespodziewanej sytuacji występuje średnio 2 razy 
na dobę. Pozostałe przypadki to bardzo często zakupy pasty do zębów, pojemników na mocz, 
suplementów diety uzupełniających normalną dietę w żywność. Nie są to zasadne potrzeby 
ludności. Zdaniem Pani Samulskiej pełnienie dyżuru przez 1 aptekę w mieście jest sytuacją 
zupełnie wystarczającą, przystosowaną do lokalnych realiów.  
         Pani Elżbieta Klaja stwierdziła, iż wobec przedstawionych faktów środowisko 
aptekarskie uważa, że 1 apteka na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle zaspakaja potrzeby 
mieszkańców Powiatu. Trzeba również wziąć pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną aptek  
i fakt, że dyżury obciążają je dodatkowymi kosztami. Te dyżury generują większe straty  
w małych przedsiębiorstwach, jakimi są apteki. Aptekarze znają swoje obowiązki i chcą 
zapewnić mieszańcom Kędzierzyna – Koźla i okolic dostępność do aptek w porze nocnej, ale 
uważają, że w tej sytuacji jedna apteka na dyżurze w mieście wystarczy. Przykładowo Opole 
mające dwa razy więcej mieszkańców od Kędzierzyna – Koźla ma tylko dwie apteki 
dyżurujące w nocy. Pani Klaja zwróciła uwagę, iż podział na dzielnicę Kędzierzyn i dzielnicę 
Koźle powoduje nierówność w traktowaniu podmiotów gospodarczych, ponieważ w Koźlu 
jest znacznie mniej aptek i byłyby one bardziej obciążone dyżurami i kosztami ich 
prowadzenia. W Kędzierzynie funkcjonuje 21 aptek natomiast w Koźlu jest ich 8. W imieniu 
wszystkich aptekarzy Pani Klaja poprosiła, aby Rada Powiatu zwróciła na przedstawione 
aspekty uwagę.  
         Pani Magdalena Samulska dodała, iż gwarantem prawidłowej i bezpiecznej realizacji 
usług farmaceutycznych jest funkcjonowanie w normalnym systemie pracy. Dyżury powinny 
być rozłożone na apteki w danym powiecie równo, ponieważ zbyt duża częstotliwość 
dyżurów powoduje zbyt wielkie obciążenie pracą i nadmierne zmęczenie farmaceutów, co 
może prowadzić do zwiększonego ryzyka popełnienia błędu, o czym mówią badania 
prowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Krakowie. Oczywiste jest, że w trosce  
o pacjentów aptekarze chcieliby tego uniknąć i zapewnić właściwą farmakoterapię, dlatego 
uważają, że 1 apteka dyżurująca w mieście jest rozwiązaniem optymalnym.  
 
         Radna Jadwiga Mroczko odniosła się do informacji, iż 10 osób korzysta z dyżuru  
i że 80 % tej liczby nie zakupuje leków pierwszej potrzeby, a robi to tylko 20 % pacjentów. 
Stwierdziła, że matki zazwyczaj posiadają środki przeciwbólowe dla dzieci  
w domu, w celu podania w pierwszym momencie. Zapytała ile osób z wymienionych 20 % 
pacjentów zakupujących leki pierwszej potrzeby jest mieszkańcami miasta, a ile dojeżdża  
z okolicznych gmin.   
         Pani Elżbieta Klaja wyjaśniła, iż apteki nie dokonują takiego podziału i nie są w stanie 
go przedstawić.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż odbył kilka rozmów z przedstawicielami 
środowiska aptekarskiego i wyjaśniał, że Rada Powiatu w dniu dzisiejszym musi podjąć 
stosowną uchwałę. Niepodjęcie uchwały spowodowałoby, że od 01 stycznia apteki nie 
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dyżurowałyby. Rada podejmie uchwałę odnośnie dyżurów 2 aptek, natomiast Pan 
Przewodniczący zobowiązał się do zorganizowania po przerwie świątecznej spotkania grupy 
roboczej składającej się z Radnych i przedstawicieli aptek, gdyż do niniejszej sprawy trzeba 
będzie powrócić m.in. z powodu nierównego podziału aptek na Kędzierzyn i Koźle. Grupa 
robocza będzie miała za zadanie ustalenie możliwie najkorzystniejszego rozwiązania dla 
wszystkich stron.  
         Radny Marek Piasecki zwrócił się do Radcy prawnego z pytaniem czy Rada Powiatu 
musi podąć przedmiotową uchwałę. Przypomniał, że na wcześniejszą sesję był przygotowany 
projekt uchwały dotyczący planu dyżurów aptek i wówczas uwzględniał on dyżur 1 apteki na 
terenie miasta. Do poprzedniego projektu uchwały otrzymano wszystkie opinie organów 
uprawnionych do ich wydania. Radny wyraził przypuszczenie czy Rada nie mogłaby podjąć 
tej uchwały, która przewidywała dyżur 1 apteki.  
         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj skierowała do Sekretarza Powiatu pytanie czy  
w ciągu ostatnich 3 lat, kiedy dyżurowała 1 apteka do Starostwa wpływały jakiekolwiek 
skargi w tej sprawie. 
         Sekretarz Alicja Brol – Polak poinformowała, iż formalnych skarg do Starostwa nie 
zgłaszano, ale sygnalizowano, że dobrze byłoby zmienić harmonogram i inaczej rozłożyć plan 
dyżurów. Obecnie sytuacja zmieniła się, bo więcej jest czynnych punktów aptecznych, gdzie 
można zaopatrzyć się w niezbędne środki. Pani Sekretarz wyjaśniła procedurę uchwalania 
planu dyżurów aptek podkreślając, iż przepis prawa wyraźnie mówi o tym, że musi być 
przeprowadzona pełna procedura, tak jak zrobiono w przypadku pierwszego projektu 
uchwały. W związku z tym, iż poprzednia uchwała nie została podjęta konieczne było 
przeprowadzenie nowej procedury i zasięgnięcie opinii wszystkich uprawnionych organów. 
Zrealizowano tę procedurę i przygotowano na dzisiejszą sesję uchwałę, która musi być 
podjęta, gdyż konieczne jest jej niezwłoczne przesłanie do ogłoszenia do Dziennika 
Urzędowego Województwa Opolskiego. Uchwała ta wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu,  
a dyżury muszą być zabezpieczone od 01 stycznia. W styczniu zgodnie z propozycją 
Przewodniczącego Rady Powiatu można podjąć rozmowy w kierunku wypracowania 
propozycji zmiany tej uchwały po przeprowadzeniu kolejnej procedury.  
         Radca Prawny Maria Bartula potwierdziła, iż zadaniem Rady Powiatu jest ustalenie 
planu dyżurów aptek. Jeśli uchwała nie zostanie podjęta to może się zdarzyć, że nie będzie 
apteki dyżurującej, bo Rada nie wykona obowiązku, który został na nią nałożony przez 
ustawodawcę.  
         Radny Jerzy Pałys zwrócił się do Radców prawnych z prośbą o pomoc w niniejszej 
sprawie i zapytał czy w sytuacji wolności gospodarczej, kiedy apteka nie jest jednostką 
budżetową, biorąc pod uwagę, że ustawa dokładnie precyzuje kwestię obsady kadrowej  
w czasie dyżurów nocnych apteki generującą wysokie koszty pracy i wynagrodzeń 
pracowników organ samorządowy, który nie dotuje i nie rekompensuje wynagrodzeń  
i kosztów prowadzenia placówki ma prawo do podjęcia uchwały zmuszającej wolne jednostki 
gospodarcze do łożenia tego typu świadczeń. Zdaniem Radego ustawa nie przystaje do 
realiów gospodarczych w Polsce, a Kierownik Wydziału Zdrowia Starostwa nie dopracował 
niniejszej uchwały, gdyż Radny obecnie nie wie jaką podjąć decyzję, a nie chce głosować za 
zmuszaniem podmiotu gospodarczego do wydawania jego własnych pieniędzy wbrew 
rozsądkowi. Nie może być tak, że po jednej stronie Odry dyżuruje 9 podmiotów, a po drugiej 
20 podmiotów, bo jest to dyskryminacja tych 9 aptek. Rada musi podjąć działania, ale muszą 
być one rozsądne. Ustawa gwarantuje wszystkim podmiotom równość gospodarczą.  
         Przewodniczący Piotr Jahn zwrócił uwagę, iż ustawa mówi, że Rada ma uchwalić plan 
dyżurów, ale nie precyzuje ile aptek ma dyżurować.  
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         Starosta Powiatu zwróciła uwagę, iż Radcy Prawni mogą odnieść się do uwag Radnego, 
ale obowiązek podjęcia decyzji należy do Rady Powiatu, bo tak stanowi prawo. Radni będą 
głosować mając wiedzę o wszystkich argumentach "za" i "przeciw".  
         Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do przedstawicielek środowiska 
aptekarskiego o uszczegółowienie informacji na temat częstotliwości obsługi pacjentów  
w porze świąt i nocy.  
         Radna Bożena Łotecka zaproponowała, aby rozważyć kwestię ustalenia jedynie 
dyżurów nocnych. Wyjaśniono, iż w ciągu dnia apteki są czynne do późnych godzin w 
centrach handlowych. Wprowadzenie dyżurów nocnych zmniejszyłoby koszty dyżurowania,  
a jednocześnie dałoby bezpieczeństwo mieszkańcom.  
         Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż zasady prowadzenia dyżurów wynikają 
bezpośrednio z ustawy, dlatego Rada nie może ograniczyć planu dyżurów do godzin nocnych. 
Przewodniczący ponowił deklarację powołania grupy roboczej, która będzie pracowała nad 
satysfakcjonującą wszystkie strony zmianą uchwały w sprawie planu dyżurów aptek.   
         Wicestarosta Józef Gisman podkreślił, że Rada musi dbać o bezpieczeństwo zdrowotne 
mieszkańców, ale trzeba popatrzeć również na przedsiębiorców. Zaproponował, aby 
zastanowić się nad siecią aptek, która została podzielona wzdłuż Odry i rozważyć taki podział 
terenu, aby rozmieszczenie podmiotów było w miarę równe. Można do aptek z terenu Koźla 
dołączyć apteki znajdujące się na osiedlu Pogorzelec i wówczas liczba aptek w jednej  
i drugiej części miasta będzie porównywalna. Możliwe byłoby również rozwiązanie dające 
mieszkańcom całodobową informację, gdzie można najszybciej zdobyć leki. Informacja 
mogłaby być publikowana na stronie internetowej Powiatu. Poszukiwanie właściwego 
rozwiązania może spowodować, iż okaże się, że jedna apteka rozwiąże niniejszy problem.  
         Radny Jakub Gładysz odnośnie porównania Kędzierzyna – Koźla i Opola w kwestii 
dyżurów aptek zaznaczył, że Opole ma większą liczbę ludności, ale obszarowo zajmuje 
mniejszą powierzchnię. Niewyobrażalna jest dla Radnego sytuacja, w której pacjent  
z Pawłowiczek lub Polskiej Cerekwi w porze nocnej jedzie do apteki czynnej np. na osiedlu 
Blachownia. W kwestii wolności gospodarczej Radny zaznaczył, iż każdy podmiot zakładając 
aptekę zna obowiązujące przepisy i wie, że będzie musiał pełnić dyżur.  
         Pani Magdalena Samulska zaapelowała, aby wziąć pod uwagę, że dyżury dotyczą nie 
tylko właścicieli aptek, ale także ich pracowników.  
         Starosta Małgorzata Tudaj podkreśliła, iż Radni Powiatu są odpowiedzialni także za 
świadomość pacjentów. Nie może być sytuacji, iż pacjent otrzymuje receptę kilka dni 
wcześniej, a realizuje ją podczas dyżuru nocnego. Jest to podobna sytuacja jak w przypadku 
nocnej i świątecznej pomocy medycznej, w której pacjent zamiast do lekarza rodzinnego lub 
punktu pomocy medycznej udaje się na szpitalny oddział ratunkowy.  
         Radny Jakub Gładysz poparł propozycję Wicestarosty Powiatu, aby dokonać takiego 
podziału miasta, który pozwoli na równe traktowanie aptek.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu kończąc dyskusję odczytał i poddał pod głosowanie 
przygotowany na dzisiejsze obrady projekt uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy i planu 
dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim w 2014r., 
obejmujący dyżur 2 aptek na terenie miasta. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych, spośród których 8 Radnych zagłosowało za 
podjęciem uchwały, natomiast 6 Radnych wstrzymało się od głosu.  
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLIX/369/2013 w sprawie ustalenia godzin pracy i planu 
dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim w 2014r. została 
podjęta zwykłą większością głosów. Niniejsza uchwała – w załączeniu. 
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g)  
         Konieczność podjęcia uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu za 2013r. przedstawił Pan Przewodniczący Piotr 
Jahn. Poinformował, iż na podst. art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.  
o samorządzie powiatowym o brzmieniu: „do wyłącznej właściwości rady powiatu należy 
podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady 
powiatu” oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, który mówi 
że: "wyboru biegłego rewidenta zgodnie z zasadami bezstronności i niezależności dokonuje 
organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki" Rada Powiatu na podstawie 
propozycji przedstawionej przez SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu, wybranej jako najtańsza  
w kwocie 7 257 zł. brutto spośród ofert jakie napłynęły do SP ZOZ wybiera Agencję 
Biegłych Rewidentów "Badex" Opole, ul. Reymonta 45 sp. z o.o. do badania sprawozdania 
finansowego SP ZOZ-u za 2013r.  
 
         Radny Jakub Gładysz zwrócił uwagę, aby w przyszłości przed podjęciem uchwały  
w sprawie wyboru biegłego rewidenta udzielić bardziej szczegółowej informacji  
o proponowanej firmie. Na chwilę obecną poza tym, że firma "Badex" zaoferowała najniższą 
cenę niczego nie wiadomo. Nie można w przyszłości kierować się jedynie kryterium ceny,  
a wybierać taki podmiot, który specjalizuje się w badaniach finansowych zakładów opieki 
zdrowotnej.  
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – 
Koźlu za 2013r.  
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych, spośród których 11 Radnych opowiedziało się za 
podjęciem uchwały, natomiast 2 Radnych wstrzymało się od głosu  
W wyniku głosowania uchwała Nr XLIX/370/2013 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu za 2013r. została podjęta zwykłą większością 
głosów. Przedmiotową uchwałę załączono do protokołu.  
 
h) 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko uzasadniając projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok poinformował, iż na 
ostatnim posiedzeniu Komisja opracowała plan kontroli na 2014r. do października tj. do 
końca bieżącej kadencji i przedłożyła go Radzie Powiatu.  
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani pytań. 
 
         Przewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.  
W głosowaniu 11 Radnych jednogłośnie opowiedziało się za podjęciem powyższej uchwały. 
Uchwała Nr XLIX/371/2013 Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2014 rok została podjęta jednogłośnie. Niniejsza uchwała – w załączeniu.  
 
i) 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko przedstawił uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ------ ------- z dnia 19 października 
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2013r. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – 
Koźlu. Komisja rozpatrywała niniejszą skargę na posiedzeniu w dniu 09.12.2013r. Głównym 
oskarżeniem w stosunku do Pani Dyrektor jest zarzut niedopełnienia obowiązków 
służbowych w dniu 11.10.2013r. podczas samowolnego oddalenia się dwóch podopiecznych 
Państwa -------, tj. nie przekazania informacji opiekunom prawnym o miejscu przebywania 
ich podopiecznych niezwłocznie po jej otrzymaniu. Małoletnie ------ i ------- umieszczone w 
rodzinie zastępczej Państwa ------- w dniu 11.10.2013r. (piątek) nie stawiając się na zajęciach 
szkolnych uciekły do Opola na spotkanie ze starszą siostrą --------. W towarzystwie 
pełnoletniej siostry oraz jej rodzica zastępczego stawiły się w tamtejszym Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie informując o zamiarze zmiany rodziny zastępczej. Po rozmowie  
z pracownikami PCPR małoletnie odstąpiły od zamiaru pozostania w tym dniu u starszej 
siostry w Opolu oraz zdecydowały się na głębsze rozważenie tematu zmiany rodziny 
zastępczej i niezwłocznego powrotu do swoich opiekunów prawnych. Na podstawie analizy 
zapisów pisma Państwa ------ i ----- ------- z dnia 14.10.2013r. skierowanego do Dyrektora 
PCPR w Kędzierzynie – Koźlu oraz oświadczenia podopiecznych ------- i ------- z dnia 
16.10.2013r. z przebiegu rozpatrywanego zdarzenia stwierdza się jednoznacznie fakt 
przekazania informacji przez podopieczne w sposób telefoniczny swoim opiekunom 
prawnym około godz. 14:00 o miejscu i celu swojego pobytu. W czasie tej rozmowy 
dziewczynom został postawiony warunek powrotu do domu do godziny 15:30. Pomimo 
wszelkich starań ------ i ------- pojawiły się przed drzwiami domu o godz. 16:00, kiedy to Pan 
----- ------- składał już zgłoszenie o ich ucieczce Policji. W świetle powyższych faktów nie 
można potwierdzić faktu narażenia ------ i ------- na utratę życia bądź zdrowia przez Panią 
Dyrektor PCPR w Kędzierzynie – Koźlu ze względu na brak natychmiastowego przekazania 
ich opiekunom informacji o miejscu przebywania podopiecznych (jak to przedstawia 
skarżący), gdyż dziewczyny po wyjściu z PCPR w Opolu ok. godz. 14:00 same przekazały 
taką informację Pani ------- -------. Ponadto Pani Dyrektor nie była świadoma tego, że wyjazd 
do Opola odbył się bez wiedzy opiekunów. Pan Przewodniczący podkreślił, iż rozpatrując 
skargi Komisja zawsze zaprasza na posiedzenie obydwie strony. Podczas rozpatrywania 
pierwszej i drugiej skargi członkowie Komisji nie mieli uwag do kwestii wychowywania 
dzieci przez rodzinę zastępczą. Zdaniem Przewodniczącego problem tkwi  
w komunikacji pomiędzy PCPR w Kędzierzynie – Koźlu i rodziną zastępczą.  
 
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  
 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn odczytał i poddał pod głosowanie uzasadniony projekt 
uchwały.  
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych, spośród których 12 Radnych opowiedziało się za 
podjęciem uchwały, natomiast 1 Radna wstrzymała się od głosu.   
Uchwałę Nr XLIX/372/2013 Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ------- ------- z 
dnia 19 października 2013r. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu podjęto jednogłośnie. Przedmiotową uchwałę załączono do 
protokołu.  
 
j) 
         Przewodniczący Rady Powiatu uzasadniając projekt uchwały w sprawie nadania 
wyróżnienia honorowego Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego "Statuetką Koziołków" 
odczytał protokół z posiedzenia Kapituły, która spotkała się na posiedzeniu w dniach 
19.11.2013r. i 10.12.2013r. W protokole z posiedzenia Kapituły wymieniono wszystkie 7 
wniosków, które wpłynęły do Rady Powiatu w sprawie nadania przedmiotowego 
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wyróżnienia. Kapituła stwierdziła, iż jedynie 4 spośród zgłoszonych wniosków są prawidłowe 
pod względem formalno – prawnym. Protokół z posiedzenia kapituły – w załączeniu.   
Następnie Pan Przewodniczący odczytał zgłoszone wnioski o nadanie wyróżnienia: dla Pana -
------- -------– zasłużonego instruktora Związku Harcerstwa Polskiego, Pani --- -------- – 
nauczyciela Zespołu Szkół Specjalnych i Dyrektora Regionalnego Olimpiad Specjalnych, 
Towarzystwa Ziemi Kozielskiej oraz Cukierni Pana -------------- w Kędzierzynie – Koźlu.  
Kopie wniosków – w załączeniu do protokołu.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu podkreślił, iż zgodnie z regulaminem przyznawania 
niniejszych wyróżnień Rada Powiatu może przyznać maksymalnie 3 wyróżnienia w kategorii 
indywidualnej lub grupowej. Zaproponował, aby w roku bieżącym Rada przyznała 3 
wyróżnienia.  
Następnie poddał pod głosowanie propozycję przyznania 3 wyróżnień honorowych Powiatu 
"Statuetką Koziołków". 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych, którzy jednogłośnie zaakceptowali niniejszą 
propozycję.  
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie opowiedziała się za nadaniem 3 wyróżnień.   
 
Kolejno Pan Przewodniczący poddawał zgłoszone i poprawne wnioski pod głosowanie 
informując, iż Kapituła pozytywnie zaopiniowała wnioski o nadanie wyróżnienia: dla Pana 
Józefa Pajora, Pani Ewy Hałambiec i Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, natomiast negatywnie 
zaopiniowała wniosek o przyznanie wyróżnienia Cukierni Pana ------------ w Kędzierzynie – 
Koźlu.  
Zaoponował, aby wyróżnienia nadać tym kandydatom, którzy uzyskają największą ilość 
głosów.  
 
Radni Powiatu przystąpili do głosowania jawnego kolejnych wniosków o nadanie 
wyróżnienia: 
- Panu Józefowi Pajorowi – w głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych, spośród których 13 
Radnych opowiedziało się za przyznaniem kandydatowi wyróżnienia, natomiast 1 Radna 
wstrzymała się od głosu,  
- Pani Ewie Hałambiec – w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych, którzy jednogłośnie 
opowiedzieli się za przyznaniem wyróżnienia kandydatce, 
- Towarzystwu Ziemi Kozielskiej – w głosowaniu 14 Radnych jednogłośnie opowiedziało się 
za przyznaniem wyróżnienia w kategorii grupowej, 
- Cukierni Pana ------------ – w głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych, spośród których 2 
Radnych opowiedziało się za przyznaniem wyróżnienia, 3 Radnych zagłosowało przeciw 
propozycji nadania wyróżnienia, natomiast 10 Radnych wstrzymało się od głosu.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż w wyniku kolejno przeprowadzonych 
głosowań Rada Powiatu przyznaje wyróżnienia honorowe: Panu Józefowi Pajorowi, Pani 
Ewie Hałambiec oraz Towarzystwu Ziemi Kozielskiej, gdyż wymienieni laureaci uzyskali 
największą liczbę głosów. Potwierdzeniem przyznanych wyróżnień jest uchwała Rady 
Powiatu Nr XLIX/373/2013 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego "Statuetką Koziołków". Przedmiotową uchwałę załączono do 
protokołu.  
 
Ad. 10 
Na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły 2 interpelacje: 
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Pierwszą interpelację złożyła Radna Jadwiga Mroczko, która zwróciła się o ujęcie  
w uchwalonym na kwotę 450 000 zł. planie remontów cząstkowych dróg na 2014r. odcinka 
drogi stanowiącej wyjazd z miejscowości Trawniki do Naczęsławic (zakręt). Jest to fragment, 
na którym gmina Pawłowiczki nie budowała kanalizacji.  
Kopia interpelacji – w załączeniu.  
Na zgłoszoną interpelację Radna otrzyma pisemną odpowiedź.  

 
         Druga interpelacja została zgłoszona przez Radnego Fryderyka Trautberga, który 
zwrócił się o ujęcie w planie remontowym na 2014r. prac: odtworzenia rowów przy drodze 
powiatowej 1211 O na odcinku Mierzęcin – Trawniki po lewej stronie, remontu przepustu 
przy tej drodze w miejscowości Mierzęcin, wyrównania nawierzchni drogi 1410 O  
w miejscowości Bytków oraz drogi 1409 O na wjeździe do Łężec z DK 38.  
Kserokopię interpelacji załączono do protokołu.   
Radny otrzyma pisemną odpowiedź na zgłoszoną interpelację.  
 
Ad. 11  
         Radny Fryderyk Trautberg w związku z intensywną realizacją zadań na drogach  
i pozytywnymi wypowiedziami Zarządu w tym temacie zwrócił się z prośbą o rozważenie 
możliwości przyznania nagrody Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg. 
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak poinformowała, że niniejsza sprawa została już 
załatwiona.  
 
         Radny Marek Piasecki w związku z udzielonym przez Wójta Gminy Reńska Wieś 
wywiadem do Radia Park zwrócił się do Wicestarosty Powiatu z pytaniem czy posiada on 
wiedzę na temat sprzedaży dworku w Komornie. 
         Wicestarosta Józef Gisman poinformował, iż Wójt Gminy Reńska Wieś był  
w Starostwie, lecz nie przedstawiał żadnych informacji na temat planów sprzedaży dworku.   
         Radny Marek Piasecki przypomniał, że powiat oddał dworek gminie Reńska Wieś.  
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka przypomniała, że w przypadku sprzedaży dworku 
powiat ma otrzymać 50 % kwoty.  
         Wicestarosta Powiatu zaznaczył, iż powiat przekazał gminie szkołę i dworek  
z przeznaczeniem na cele oświatowe. Stwierdził, iż jeśli obiekt ma być sprzedany to ma duże 
wątpliwości czy ówczesna decyzja powiatu była zasadna.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił uwagę, iż wszyscy Radni w dniu dzisiejszym 
otrzymali plan pracy Rady na 2014r. (plan – w załączeniu).  
Poinformował, iż następna sesja Rady Powiatu planowana jest na 28 stycznia 2014r. Sesja ta 
miałaby składać się z 2 części: stałej oraz uroczystej, w czasie której zostaną wręczone 
laureatom statuetki Koziołków. Rozpoczęcie części uroczystej sesji nastąpi o godz. 1200  
w jednej ze szkół podległych powiatowi.  Część II odbędzie się na sali posiedzeń Starostwa.  
 
         Wicestarosta Powiatu w imieniu Starosty i Zarządu Powiatu złożył wszystkim obecnym 
najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
 
Ad. 12  
         Przewodniczący Rady złożył wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i zakończył 
obrady XLIX sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
 
Protokołowała 
Anna Kramarz 


