
PROTOKÓŁ Nr L/2014 
z sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 28 stycznia 2014r. 
 
Ad. 1 
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn otworzył I część obrad L sesji Rady Powiatu w sali 
gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie – Koźlu witając: Starostę 
Powiatu Małgorzatę Tudaj, Sekretarza Powiatu Alicję Brol – Polak oraz Radnych Powiatu. 
Szczególnie serdecznie powitał laureatów wyróżnienia honorowego "Statuetki Koziołków" 
Ewę Hałambiec, Józefa Pajora oraz przedstawicieli Towarzystwa Ziemi Kozielskiej  
z Wiceprezesem Edwardem Nyczem na czele, a także przedstawicieli lokalnych grup, które 
zgłosiły wnioski o przyznanie wyróżnień laureatom.  
 
Ad. 2  
         Pan Przewodniczący przypomniał historię statuetek Koziołków, która zaczęła się  
w 2001r., kiedy Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XXVIII/131/2001 ustanawiającą 
wyróżnienie oraz jego regulamin. Omówił kategorie, za jakie może być przyznane 
wyróżnienie i poinformował, iż w 2013r. do kapituły wpłynęło 7 wniosków. Następnie 
omówił czynności kapituły, która po odrzuceniu 3 wniosków ze względów formalnych 
ostatecznie rekomendowała Radzie 3 wnioski. Rada Powiatu w dniu 17 grudnia 2013r.  
w wyniku głosowania wybrała 3 laureatów wyróżnień. W kategorii indywidualnej 
wyróżniono Panią Ewę Hałambiec i Pana Józefa Pajora, natomiast w kategorii zbiorowej 
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej.  
 
Kolejno Dyrektor szkoły Pani Zofia Wyrozumska serdecznie powitała wszystkich przybyłych 
na uroczystą sesję i wyraziła zadowolenie, że może gościć Radę Powiatu oraz osoby 
wyróżnione statuetkami Koziołków. Zaznaczyła, iż wyróżnienie nadawane przez Radę cieszy 
się w powiecie bardzo pozytywną opinią, gdyż jest ono dowodem doceniania działalności 
służącej ludziom i rozwojowi. Pani Dyrektor złożyła serdeczne gratulacje osobom 
wyróżnionym i w imieniu społeczności II Liceum Ogólnokształcącego oraz mieszkańców 
powiatu zapewniła o dumie z faktu, że szkoła może być gospodarzem dzisiejszej 
uroczystości. Poinformowała, iż uroczyste obrady uświetni występem wokalnym grupa 
uczennic szkoły, która w Międzynarodowym Konkursie muzycznym, jako jedyna otrzymała 
wyróżnienie.  
 
         Przewodniczący Rady przystąpił do przedstawienia osiągnięć i dokonań poszczególnych 
laureatów.  
W pierwszej kolejności zapoznał zebranych z dokonaniami Pani Ewy Hałambiec- nauczyciela 
Zespołu Szkół Specjalnych i Dyrektora Regionalnego Olimpiad Specjalnych - za które została 
ona wyróżniona przez wnioskodawców, tj. członków Olimpiad Specjalnych Polska Oddział 
Regionalny Opolski, Komisję Rodzinną Olimpiad Specjalnych, rodziców, dzieci i młodzież  
z upośledzeniem intelektualnym Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
Po prezentacji osiągnięć Pan Przewodniczący wraz ze Starostą Powiatu wręczyli Pani Ewie 
Hałambiec statuetkę Koziołków oraz kwiaty.  
 
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu wymienił dokonania Pana Józefa Pajora – 
zasłużonego instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Wniosek o wyróżnienie Pana Pajora 
zgłosiły: Związek Harcerstwa Polskiego oraz Zarząd Rejonowy PCK i Radny Jerzy Pałys.  
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Po prezentacji dokonań wspólnie ze Starostą Powiatu wręczyli laureatowi statuetkę oraz 
kwiaty.  
 
Przewodniczący Piotr Jahn kolejno przytoczył informacje o działalności nagrodzonego  
w kategorii zbiorowej Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, na które wniosek zgłosił Radny Leon 
Piecuch reprezentujący Klub HDK w Kędzierzynie – Koźlu.  
Pan Przewodniczący z Panią Starostą wręczyli statuetkę Koziołków Wiceprezesowi 
Towarzystwa Ziemi Kozielskiej dr Edwardowi Nyczowi.  
 
Wyróżniona Pani Ewa Hałambiec serdecznie podziękowała Radzie za przyznanie 
wyróżnienia oraz Stowarzyszeniu Olimpiad Specjalnych za zgłoszenie jej kandydatury. 
Podkreśliła, iż otrzymane wyróżnienie jest bardzo ważne dla niej osobiście i całego 
stowarzyszenia i z pewnością przyczyni się do dalszej pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Wyraziła zadowolenie, iż praca ta jest zauważana i doceniana przez tak 
wiele osób.  
 
Podziękowanie za wyróżnienie w imieniu Towarzystwa Ziemi Kozielskiej złożył Wiceprezes 
Edward Nycz. Zwrócił uwagę, iż Rada doceniła 3 laureatów zajmujących się działalnością  
w różnych dziedzinach. W skrócie przytoczył historię powstania statuetki Koziołków.  
 
Pan Józef Pajor również serdecznie podziękował za przyznane wyróżnienie. Wyraził 
wdzięczność, za to, że praca na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Kędzierzyna – Koźla została 
zauważona i doceniona.   
 
Przewodniczący Rady Powiatu kończąc oficjalne wystąpienie złożył podziękowania 
członkom kapituły powołanej do zaopiniowania wniosków w sprawie przyznania wyróżnień 
honorowych. 
 
Kolejno uczennice szkoły zaprezentowały kilka utworów muzycznych uświetniających 
uroczystość wręczenia Statuetek Koziołków.  
Pan Przewodniczący zapraszając na skromny poczęstunek ogłosił przerwę w obradach sesji.  
 
Ad. 3 
Rada Powiatu w trakcie przerwy w obradach pożegnała odchodzących na emerytury 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów Mieczysława Kunickiego orz Kierownika Wydziału 
Zdrowia i Opieki Społecznej Jerzego Kucharskiego.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu wznowił obrady i stwierdził ich prawomocność. Na sali 
posiedzeń znajdowało się 17 spośród 21 Radnych, więc Pan Przewodniczący stwierdził,  
iż obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarło 3 Radnych). 
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
Do przesłanego Radnym porządku obrad nie wniesiono zmian.  
 
Ad. 4  
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej XLIX 
sesji przypominając, iż był on wyłożony do wglądu w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym 
Starostwa. Do treści protokołu nie zgłoszono uwag. 
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
protokołu.  
Protokół z XLIX sesji Rady Powiatu z dnia 17.12.2013r. jednogłośne przyjęto. 
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Ad. 5  
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn złożył informację o otrzymanych w okresie 
międzysesyjnym tj. od dnia 17 grudnia 2013r. do dnia 28 stycznia 2014r. pismach oraz 
wydarzeniach, w których uczestniczył reprezentując Radę Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego.  
Niniejsza informacja oraz pisma i uchwały RIO wymienione w w/w informacji stanowią 
załączniki do protokołu.   
 
         Pan Przewodniczący powitał przybyłego na obrady p.o. Dyrektora SP ZOZ Kędzierzyn 
– Koźle Marka Staszewskiego i wyjaśnił, iż Pan Dyrektor został zaproszony w celu 
przedstawienia Radzie sytuacji bieżącej zakładu.  
 
         P.o. Dyrektor SP ZOZ Marek Staszewski przypomniał, iż Zarząd Powiatu powołał go do 
pełnienia funkcji Dyrektora w dniu 30 października 2013r. Poinformował, iż zastał zakład  
w sytuacji, w której było 6 800 000 zł. zobowiązań wymagalnych, przekroczonych  
w terminach płatności od 480 dni do 30 dni. W niniejszych zobowiązaniach znajdują się 
zobowiązania za dostarczane soczewki, endoprotezy i leki oraz płatności na kwoty 400 -500 
zł. lub 4 000 zł.,  co w tak dużej jednostce nie powinno się zdarzać. Zobowiązania te często 
dotyczą dostawców z terenu Kędzierzyna – Koźla. Ponadto mniej więcej od 4 lat zakład 
przynosi około 2 000 000 zł. straty na działalności podstawowej, co oznacza, że podstawowa 
działalność tj. leczenie jest nieopłacalne. Od czasu, gdy straty przekroczyły wartość 
amortyzacji wystąpił brak płynności i niemożność pokrywania bieżących zobowiązań. Pan 
Dyrektor przejął obowiązki przed kontraktowaniem i wówczas okazało się, jednostka nie 
spełnia kryteriów do podpisania kontraktu na 2014r. Konieczne było uzupełnienie sprzętu  
i zatrudnienia w kilku oddziałach. Dopiero w dniu 23 grudnia 2013r. Pan Dyrektor mógł 
przedłożyć NFZ oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków koniecznych do podpisania 
kontraktu. Kolejnym problemem, jaki zastał Dyrektor to odejścia z pracy lekarzy. W ciągu 
ostatniego półrocza odeszło ze szpitala z różnych powodów 15 lekarzy. Większość z tych 
osób nie chciała rozmawiać na temat warunków, które dyrekcja mogłaby spełnić. Lekarze 
złożyli wypowiedzenia nie dając szansy dyrekcji na zaproponowanie lepszych warunków. 
Problem odejść lekarzy najbardziej dotyczy oddziału neonatologii i trwa do dnia dzisiejszego 
oraz oddziału wewnętrznego, który na chwilę obecną spełnia podstawowe warunki do 
funkcjonowania. W ostatnim czasie okazało się, iż problemy kadrowe będą dotyczyć również 
anestezjologów na OIOM. Jeden z lekarzy jest umówiony na rozmowę z dyrektorem jutro,  
a z jednym rozmowa odbyła się wczoraj. Lekarze zdecydowani odejść nie przyjmują żadnych 
argumentów. Zdaniem p.o. Dyrektora lekarze utracili zaufanie do jednostki.  
W ostatnim czasie szczęśliwie nieznacznie otworzył się rynek neonatologów i SP ZOZ jest  
w stanie prowadzić ten oddział w trybie dyżurowym. W dni powszednie w godzinach 700-1500 
lekarzy na etatach nie było. Ordynator oddziału neonatologii 2 tygodnie temu na piśmie 
poinformowała o problemie z obsadą kadrową i związanym z tym brakiem możliwości pracy 
w dotychczasowym trybie. Tę informację przesłała również do konsultanta regionalnego oraz 
Państwowej Inspekcji Pracy. Dyrektor kilkakrotnie spotkał się z regionalnym konsultantem 
neonatologii i uzyskał obietnicę, iż oddział nie będzie gwałtownie zamknięty. Pani konsultant 
wie o trudnościach ze znalezieniem lekarzy neonatologów i obiecała pomoc w niniejszej 
sprawie. Aktualnie trwają rozmowy z dwoma proponowanymi przez Panią Konsultant 
neonatologami w sprawie zatrudnienia w SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle. Oddział neonatologii 
jest oddziałem ekonomicznie opłacalnym, więc szpital będzie czynić wszystko, aby go 
utrzymać i dlatego przyjmie każde warunki płacowe stawiane przez lekarzy zainteresowanych 
zatrudnieniem. Podobna sytuacja wystąpi na OIOM-ie. Dyrektor kontaktował się z lekarzami 
anestezjologii w Opolu, lecz oni podkreślali, iż stawki wynagrodzeń dla anestezjologów  
w Opolu są wyższe, więc SP ZOZ musi to wziąć pod uwagę, chcąc starać się o ściągnięcie 
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lekarzy do pracy. Pan Dyrektor zapewnił, iż stara się pozyskać lekarzy również ze Śląska. 
Następnym problemem, z jakim boryka się SP ZOZ są roszczenia pacjentów związane z 
błędami medycznymi. W trakcie jest 10 spraw sądowych, spośród których kilka dotyczy 
śmierci pacjentów, a kilka uszczerbku na zdrowiu. Roszczenia dotyczą łącznej kwoty około 3 
500 000 zł. Kolejny problem zakładu to roszczenia pracowników zwolnionych wcześniej. W 
związku z tym założono około 15 spraw sądowych. Większość ze zwolnionych pracowników 
zostanie przywróconych do pracy, natomiast jeśli część z nich się zdecyduje na 
odszkodowania to trzeba będzie je im wypłacić. Odszkodowania wynoszą od 3 000 zł. do  
100 000 zł. Na dzień dzisiejszy SP ZOZ chce zaspokoić istniejące zobowiązania kredytem lub 
pożyczką i w związku z tym ogłoszono przetarg na udzielenie kredytu lub pożyczki na kwotę 
do 7 000 000 zł. Otwarcie ofert nastąpi 03 lutego br. Do niniejszego przetargu wpłynęło 
ponad 200 pytań, w tym również pytania 3 banków zainteresowanych udzieleniem pożyczki. 
Pożyczka lub kredyt będą przeznaczone na spłatę zobowiązań wymagalnych. Planuje się,  
iż w ciągu roku sytuacja szpitala zostanie doprowadzona do sprawnego poziomu 
funkcjonowania, umożliwiającego spłacenie pożyczki w ciągu kolejnych 4 lat.  
Dyrekcja SP ZOZ podpisała kontrakt z NFZ na 2014r. W momencie objęcia stanowiska p.o. 
Dyrektora zakładu kwota niewykonania kontraktu wynosiła niemal 1 100 000 zł. i dotyczyła 
przede wszystkim oddziałów urologii i położniczego. Nadwykonania zamykały się w kwocie 
1 700 000 zł. Niedowykonania nie doprowadzono do tego, by kontrakt został wykonany. Pod 
koniec ubiegłego roku NFZ zgodził się na przeniesienia w ramach kontraktu umożliwiając 
pokrycie nadwykonań niedowykonaniami. W dniu 27 grudnia 2013r. zwiększono kontrakt dla 
SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle i obecnie NFZ może tłumaczyć, że niewykonanie kontraktu leży 
po stronie świadczeniodawców. SP ZOZ nie wykonał kontraktu, gdyż środki otrzymano 
dopiero 27 grudnia. W związku z tym kontrakt na 2014r. jest mniejszy o 400 000 zł. przy 
niedowykonaniach na kwotę 1 100 000 zł. Dyrekcja ma nadzieję, iż dzięki zmianie opinii  
o oddziale ginekologiczno - położniczym kontrakt w 2014r. zostanie wykonany. Aktualnie 
jest on realizowany na bieżąco. Jedną z przyczyn strat na działalności podstawowej jest fakt, 
że szpital jest rozproszony na kilka budynków umiejscowionych pod różnymi adresami. 
Dzięki uchwale Rady Powiatu dotyczącej inwestycji i kwoty 1 400 000 zł. planowane jest 
przeniesienie neurologii do budynku szpitala w Koźlu. Aktualnie dopracowywane są 
procedury przetargowe i w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na tę inwestycję. 
Zgodnie z planem w ciągu 4-6 miesięcy od ogłoszenia przetargu nastąpi przeniesienie 
neurologii, a następnie oddział będzie doposażony. Uchwała Rady Powiatu z 2012r. 
przewiduje, że przenosiny i związane z tym inwestycje mają trwać do 2016r., kiedy muszą 
być spełnione warunki dotyczące obiektów służby zdrowia określone w stosownym 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W dniu jutrzejszym do SP ZOZ przyjeżdżają architekci  
z biura projektowego specjalizującego się w projektach dla jednostek służby zdrowia. Jutro 
również odbędą się spotkania z ordynatorami oddziałów w celu uzgodnienia szczegółów 
przyjętego wcześniej planu związanego z w/w uchwałą Rady Powiatu. Przyczyną strat 
szpitala jest również to, że obecnie funkcjonujące oddziały są zbyt duże w stosunku do 
możliwości kontraktu. Procent wykorzystania łóżek na kilku oddziałach wynosi 40-49%. 
Chcąc spełnić warunki techniczne wynikające z rozporządzenia niejednokrotnie wystarczy 
zmniejszyć ilość łóżek bez konieczności wdrażania większych inwestycji.  
Dyrektor Marek Staszewski zapewnił, iż ogłaszane są konkursy do pracy w SP ZOZ. Na 
dzień dzisiejszy należy zatrudnić 3 lekarzy na oddział neonatologii, a rozmowy prowadzone 
są z 7 osobami, w tym z lekarzami z Gliwic, gdzie oddział neonatologii ma być zamknięty. 
Dwie osoby zadeklarowały już chęć podjęcia pracy, ale dopiero w miesiącu kwietniu lub 
maju. Pan Dyrektor podsumowując swoje wystąpienie zapewnił, iż na bieżąco prowadzony 
jest przegląd kosztów jednostki. Od początku bieżącego tygodnia p.o. Dyrektor rozmawia  
z ordynatorami oddziałów, naczelną pielęgniarką, pielęgniarkami oddziałowymi i zastępcą 
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Dyrektora ds. medycznych na temat funkcjonowania poszczególnych oddziałów  
i ewentualnych możliwości oszczędności oraz zmian.  
         Radny Fryderyk Trautberg odnosząc się do informacji o odejściach lekarzy ze szpitala 
poinformował, iż w ostatnim czasie był zmuszony skorzystać z pomocy medycznej na SOR-
ze. Po przyjeździe na izbę przyjęć w godzinach wieczornych Radny otrzymał od pielęgniarek 
informację, iż lekarz wyjechał karetką do Katowic i konieczne było oczekiwanie na jego 
powrót. W związku z powyższym Radny zapytał o organizację pracy na SOR. Ponadto 
poprosił o więcej informacji na temat powodów odejść lekarzy ze szpitala, jeśli nie dotyczą 
one sfery finansowej. Wyraził przypuszczenie, iż powodem może być fakt, że lekarze nie 
widzą autorytetu, tj. osoby, która w ich przekonaniu mogłaby poprowadzić SP ZOZ. Radny 
zaznaczył, iż mieszańcy obawiają się o sytuację służby zdrowia w powiecie.  
         P.o. Dyrektor SP ZOZ odnośnie sytuacji na SOR powiedział, iż od czasu przejęcia 
obowiązków ciągle jest zaskakiwany sytuacjami, które w tak dużym szpitalu nie powinny 
występować. Dotyczą one m.in. spraw administracyjnych, przestrzegania przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych, spełniania warunków stawianych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia odnośnie wymogów dla obiektów służby zdrowia oraz sytuacji, o których mówił 
Radny związanych z pseudo oszczędnościami na SOR. Obecnie transport sanitarny, który 
wymaga obecności lekarza (tj. przewiezienie pacjenta) często odbywa się z wykorzystaniem 
do tego celu lekarza pracującego na SOR. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, gdyż jest 
to niedopuszczalne. Pan Dyrektor przyglądając się kosztom podejrzewał, iż tak się dzieje. SP 
ZOZ na transport sanitarny rocznie wydaje około 1 500 000 zł. Zapewnił, iż ponownie 
przeanalizuje dokładne informacje na temat SOR, obsady lekarskiej oraz pseudo 
oszczędności. Odnośnie powodów odejść lekarzy Pan Dyrektor powiedział, iż podczas 
wcześniejszych rozmów kilka osób podkreślało diametralne zmiany, które nastąpiły w SP 
ZOZ. Zwracały uwagę, iż jeśli zmieniał się dyrektor zakładu to następowały daleko idące 
zmiany. W rozmowach na temat ewentualnego powrotu lekarze tłumaczą, że nie jest to 
wykluczone, ale dopiero po konkursie na nowego dyrektora, gdyż wówczas sytuacja będzie 
bardziej stabilna. Zdaniem p.o. Dyrektora SP ZOZ jeśli lekarze nie chcą prowadzić rozmów 
dotyczących finansów to oznacza, że powodem jest niestabilność sytuacji w SP ZOZ.  
         Radny Jakub Gładysz przypomniał, iż do czerwca br. firma Falck ma kontrakt na 
ratownictwo medyczne. Zapytał czy kontrakt ten był aneksowany na kolejny rok, a jeśli nie to 
czy szpital rozważa przystąpienie do konkursu i czy ma zaplecze techniczne do tego celu. 
         Dyrektor Staszewski podkreślił, iż większość umów z NFZ została podpisana poprzez 
aneksowanie na kolejny rok, lecz umowa na ratownictwo medyczne jest aneksowana jedynie 
na pół roku. SP ZOZ utracił kontrakt na ratownictwo medyczne 3 lata temu. Dotychczasowy 
realizator umowy na ratownictwo medyczne ma atuty w postaci pracowników, sprzętu oraz 
faktu, iż jest firmą ogólnopolską. Na dzień dzisiejszy SP ZOZ nie dysponuje kadrą do karetek 
i posiada jedynie 2 pełne karetki "S" i półtorej karetki "P". Do 2 karetek potrzebne byłoby 11 
lekarzy spełniających warunki lekarza systemu. Ponadto zakład musiałby dysponować 4 
karetkami. SP ZOZ chce w ciągu miesiąca podjąć decyzję czy przystąpić do konkursu. Firma 
Falck nie zrezygnuje z Kędzierzyna – Koźla, gdyż stanowi on dla niej dużą wartość  
i z pewnością zaproponuje niższe ceny oraz ryczałty. SP ZOZ-u nie stać na tak duże upusty 
cen jak potencjalnych konkurentów. Zakład potrzebowałby około 1 000 000 zł. na zakup 
dwóch karetek, lub musiałby je wynająć. Sytuacja SP ZOZ obecnie w przypadku ubiegania 
się o kredyt lub pożyczkę jest postrzegana przez pryzmat wygenerowanych strat, a więc jest 
oceniana słabo. Dyrektor Wandrasz prowadził rozmowy z Dyrekcją szpitala w Opolu na 
temat potencjalnych możliwości współpracy np. poprzez zawiązanie konsorcjum pomiędzy 
Kędzierzynem – Koźlem, Strzelcami Opolskimi i Opolem lub za pośrednictwem 
udostępnienia numerów telefonów. W Kędzierzynie – Koźlu nie ma lekarzy, którzy mogliby 
wypełnić warunki konkursowe, więc wiadomo, że firma Falck pozyskuje lekarzy spoza 
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Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. SP ZOZ szacuje wszystkie możliwości i w ciągu 
dwóch miesięcy chce się przygotować i podjąć ostateczną decyzję o przystąpieniu lub nie 
przystępowaniu do konkursu. Jest to zadanie opłacalne, więc warto się nad nim zastanowić 
pod warunkiem zachowania odpowiednich standardów i cen.  
         Radny Leon Piecuch wyraził zaniepokojenie wypowiedzą p.o. Dyrektora na temat braku 
zaufania lekarzy do swojego miejsca pracy. Stwierdził, iż należy wyciągnąć konsekwencje  
z tego, co się do tej sytuacji przyczyniło. Odnosząc się do informacji o tym, że "w innych 
szpitalach płacą więcej, a jeszcze w innych mniej" zwrócił uwagę, iż szpitale istnieją po to, 
aby służyć pacjentom, a nie zarabiać - jak to ma miejsce w przypadku fabryk. Ponadto 
zapytał, kto zapłaci koszty sądowe za sprawy założone w związku z błędami lekarskimi oraz 
zwolnieniami z pracy, o których mówił Pan Dyrektor. Radny stoi na stanowisku, że ktoś 
powinien być pociągnięty do odpowiedzialności. W szpitalu jest jednak wielu dobrych 
lekarzy m.in. kierownik OIOM, która jest wspaniałym, uczuciowym lekarzem i która 
uratowała syna Radnego. Bardzo dobrzy lekarze pracują również na oddziale okulistyki, 
(gdzie Radny przebywał jako pacjent) oraz na kilku innych oddziałach. W szpitalu jest też 
kilkoro lekarzy i pielęgniarek, którzy bardzo nietaktownie zachowują się i odnoszą do 
pacjentów. Radny był świadkiem takich niestosownych zachowań.  
Zwrócił się do Pana Dyrektora z prośbą, aby stworzył on przede wszystkim dobrą atmosferę 
pracy i szacunku personelu do pacjentów. Brak dobrej atmosfery źle świadczy o powiecie  
i szpitalu. To, że lekarze nie chcą pracować w SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle może w krótkim 
czasie spowodować brak fachowców, co jest niebezpieczeństwem dla starzejącego się 
społeczeństwa.  
         Dyrektor Marek Staszewski odpowiadając na pytanie o odszkodowania za błędy 
medyczne wyjaśnił, iż w części będą one ponoszone przez ubezpieczyciela SP ZOZ. 
Wysokość roszczeń niestety przekracza sumy jednorazowych wypłat gwarantowanych  
z polis. Najwyższe z roszczeń wynosi 886 000 zł. Podpisywane wcześniej polisy pozwalały 
na wypłaty jednorazowe w granicach 250 000 zł. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnego 
wniosku złożonego przez rodzinę nieszczęśliwie zmarłej w ostatnim czasie nastolatki. Sprawy 
dotyczące zwolnień pracowników są bardziej skomplikowane, ponieważ część z nich przy 
zwolnieniach otrzymała odszkodowania, a teraz chce wrócić do pracy. Nie wiadomo czy 
osoby te są świadome, iż po przywróceniu do pracy SP ZOZ zażąda zwrotu wypłaconych 
wcześniej odszkodowań. Oznacza to, że w części pracownicy sami zapłacą sobie koszty,  
a w części poniesie je SP ZOZ. W kwestii uwag dotyczących mówienia o pieniądzach Pan 
Dyrektor zaznaczył, iż nie jest tak, że kwestie finansowe ograniczają się tylko do 
oszczędności. W ostatnim czasie nastąpiło zmniejszenie wyceny procedur dotyczących 
operowania zaćmy i wszczepiania soczewek. W pierwszej kolejności zastanawiano się więc 
nad kupnem tańszych soczewek spełniających wymogi tj. zamiast soczewek za 390 zł. kupić 
te za 90 zł. Droższe soczewki mają dużo lepszą jakość, na co zwracają uwagę pacjenci  
i dlatego nie zdecydowano się na zakup materiału tańszego. Skontaktowano się z firmami 
dostarczającymi soczewki i obecnie negocjowane są korzystniejsze o 20-30% ceny. Pod 
uwagę brane są nie tylko oszczędności, ale również pacjent i wysoką jakość usług.  
         Radny Leon Piecuch zapytał czy istnieje prawo odnośnie sposobu informowania 
rodziny pacjenta o bardzo ciężkich przypadkach. Radny spotkał się osobiście z sytuacją, w 
której lekarz w bardzo niestosowny sposób w godzinach nocnych telefonicznie poinformował 
go o tym, że członek jego rodziny znajduje się w ciężkim stanie i trzeba przygotować się na 
to, że może nie przeżyć do następnego dnia.   
         Dyrektor Staszewski stwierdził, iż takie rozmowy nie powinny się odbywać w sposób 
przedstawiony przez Radnego. Zapewnił, iż przeprowadzi z lekarzami rozmowę na ten trudny 
temat.  
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         Radny Fryderyk Trautberg zapytał czy prawdą są pogłoski, że SP ZOZ w ramach 
oszczędności sprzeda wszystkie posiadane karetki i uzależni transport od firmy Falck.  
         P.o. Dyrektor odniósł się do kwestii transportu sanitarnego oraz ratownictwa 
medycznego, o które SP ZOZ może się ubiegać na II półrocze br. Zaznaczył, iż tych spraw 
nie można rozpatrywać rozłącznie. Jeśli SP ZOZ uzyska kontrakt na ratownictwo medyczne 
to musi posiadać karetki, a więc musi dokupić 2 kolejne karetki za około 1 000 000 zł. Jeśli 
zakład nie będzie miał kontraktu na ratownictwo to wystąpi problem z transportem 
sanitarnym, którego większość dotyczy przewozu pacjentów pomiędzy budynkami szpitala na 
ul. Judyma i na ul. Roosevelta. Po przeniesieniu neurologii do budynku na ul. Roosevelta 
pojawi się problem transportu. W pierwszej kolejności trzeba zająć się sprawą ratownictwa 
medycznego.  
         Radny Marek Piasecki nawiązując do kwoty 3 500 000 zł. roszczeń w stosunku do SP  
ZOZ zapytał w jaki sposób ta sytuacja wpłynie na koszt polisy w przyszłym roku. Odnośnie 
zmiany wyceny soczewek potrzebnych dla oddziału okulistyki poprosił o informację o ile 
mniejszy będzie prognozowany zysk, ponieważ o tyle większa będzie strata. Ponadto Radny 
poprosił o wyjaśnienie czy jest pomysł łączenia oddziałów oraz czy jeśli dojdzie on do skutku 
SP ZOZ nie utraci akredytacji na tych oddziałach.  
         Dyrektor Staszewski zapewnił, iż nie ma pomysłu łączenia oddziałów. Na pytanie  
o zmianę wyceny procedury wszczepiania soczewek odpowiedział, iż spodziewa się spadku 
cen soczewek. Ponadto planowane jest przeorganizowanie pracy oddziału okulistycznego  
w taki sposób, by wydzielić część pobytów dziennych dotyczących wszczepiania soczewek 
poprzez oddzielenie 2 sal i zamontowanie w nich 16 foteli wypoczynkowych oraz szatni dla 
pacjentów. W ten sposób pacjenci 4 godziny po wszczepieniu soczewki będą mogli wrócić do 
domu. Dzięki tym działaniom i spadkowi cen soczewek zakład wygeneruje nieco wyższy 
zysk od tegorocznego. W kolejce do wszczepienia soczewki oczekuje ponad 7 200 pacjentów. 
W związku ze spadkiem cen przy zachowaniu podpisanego kontraktu na tym samym 
poziomie możliwe będzie wykonanie zabiegów dla około 20 % pacjentów więcej. Oznacza to 
skrócenie kolejki oczekujących. W kwestii kosztów roszczeń oraz wysokości polisy Pan 
Dyrektor wyjaśnił, iż zakład jest w trakcie oceny ryzyka wynikającego z dotychczasowych 
przypadków. Ordynatorzy oddziałów w najbliższym czasie będą wypełniać ankiety ryzyka. 
Aktualnie trudno jest powiedzieć jak potencjalne wypłaty kwot roszczeń, (jeśli sprawy 
zostaną zakończone nakazem wypłaty) wpłyną na koszt polisy. Dokładną informację w tej 
sprawie Pan Dyrektor uzyska za 1,5 miesiąca. Obecnie jest jeden wyrok sądowy nakazujący 
wypłatę kwoty 250 000 zł. plus odsetki za 3 lata i renta w wysokości 1 000 zł. miesięcznie. 
         Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Duszel ad vocem do 
wypowiedzi Radnego Leona Piecucha stwierdził, iż jako lekarz jest przeciwny temu, aby na 
forum Rady Powiatu w sposób bliski insynuacjom anonimowym wyrażano kategoryczne 
opinie oraz wartościowano personel szpitala dzieląc go na bardzo małą grupę kilku lekarzy  
i pielęgniarek zasługujących na szacunek Radnego oraz drugą znacznie większą grupę, która 
na ten szacunek nie zasługuje. W trudnej sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się SP ZOZ we 
wszystkich aspektach działalności, w tym również w kwestii kadrowej wypowiedź Radnego 
nie pomaga, nie ułatwia ani nie dąży do tego, aby rozwiązać problemy szpitala. Radny Leon 
Piecuch kierując się osobistymi pobudkami (być może uzasadnionymi) formułuje pewne 
uogólnienia, które zdaniem Radnego Grzegorza Duszela są krzywdzące. Na ostatnim 
posiedzeniu Komisji Zdrowia rozmawiano już o tym, że pacjent ma swoje prawa i wytyczone 
przepisami ścieżki, którymi może podążać w celu znalezienia zadośćuczynienia za błędy, złe 
traktowanie i wszystkie krzywdy, jakie go w kontaktach ze służbą zdrowia spotkały. Sesja 
Rady Powiatu nie jest miejscem na dodawanie tego tematu do sprawy, która dla Powiatu jest 
bardzo ważna. Czym innym jest etyka i spotkanie się z obcesowym potraktowaniem pacjenta, 
które mogło się Radnemu nie spodobać, a czym innym jest prawo mówiące o tym, kto  
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i w jaki sposób może informować rodzinę o stanie zdrowia bliskiego członka rodziny. 
Wypowiedź Radnego Leona Piecucha nie jest pierwszą wypowiedzią na temat personelu 
zatrudnionego w SP ZOZ. Przez 3 lata obecnej kadencji wielokrotnie były to pochlebstwa 
wygłaszane w emocjonalny sposób, natomiast od pewnego czasu nastąpił zwrot i Radny 
wypowiada wyłącznie negatywne opinie. Jedna i druga postawa są skrajne i należy je 
odrzucić, gdyż prawda leży po środku. Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnego 
Leona Piecucha z prośbą, aby nie tworzył takiego wrażenia, które może być przez media 
wyrwane z kontekstu i społeczeństwo otrzyma opinię, że szpital w Kędzierzynie – Koźlu nie 
nadaje się do niczego i pacjenci nie powinni się do niego udawać. Jest to bardzo krzywdzące, 
nieprawdziwe i przyczynia się do osłabiania zakładu, który znajduje się w trudnej kondycji.  
Odnosząc się do wystąpienia p.o. Dyrektora SP ZOZ odnośnie problemów jednostki Radny 
stwierdził, iż bez rozwiązania każdego z wielu trudnych problemów nie można ustabilizować 
sytuacji zakładu i myśleć o jego dalszym rozwoju. W roku bieżącym zakład musi się 
przygotować do kontraktowania na kolejnych kilka lat i do jesieni wszystkie znaczące kwestie 
związane z ofertą muszą być rozwiązane. Wymaga to wytężonej pracy administracji na czele  
z dyrektorem, który zostanie wyłoniony w konkursie oraz pomocy organu założycielskiego  
i wszystkich innych życzliwych osób, a zwłaszcza personelu zakładu. Spośród wszystkich 
problemów SP ZOZ rozwiązanie kwestii kadrowych i zatrzymanie odpływu lekarzy jest 
najważniejsze. Radny wyraził przekonanie, że nie ma jednego wspólnego powodu odejść 
lekarzy. Wszystkie wypowiedzenia są spowodowane indywidualnymi powodami. Lekarze  
z pewnością nie chcą do końca zerwać kontaktu z SP ZOZ, gdyż liczą, że ich powrót do 
zakładu jest możliwy. Prawdopodobnie dopiero po rozstrzygnięciu konkursu nowy Dyrektor 
będzie właściwą osobą do prowadzenia rozmów o zatrudnieniu. Radnego martwi fakt,  
iż rzeczywiście następuje odpływ pracowników. Budynek "A" szpitala jest ciągle obiektem 
zabiegowym. Znajdujący się w nim OIOM i zespół lekarzy anestezjologów pracujący na 
bloku operacyjnym jest niezbędny do prowadzenia działalności, realizowania kontraktu  
i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom. Przed laty w okresie strajków anestezjologów był 
problem kadrowy z tą grupą zawodową, ale wówczas został on rozwiązany, ponieważ dosyć 
licznie zasilili anestezjologów w Kędzierzynie – Koźlu lekarze z Raciborza. Niestety  
w późniejszym czasie systematycznie zespół ten się wykruszał. Obecnie znów powrócił ten 
problem i jest on tak poważny jak problem obsady oddziału neonatologii. Zdaniem Radnego 
na chwilę obecną problemy kadrowe w szpitalu są sprawą nadrzędną, bo bez kadry szpital nie 
może realizować swoich zadań.  
Kończąc Radny podkreślił, iż odcina się od opinii głoszonej przez Radnego Leona Piecucha, 
gdyż nie jest prawdą to, że w szpitalu w Kędzierzynie – Koźlu jedynie 3 osoby z personelu 
lekarskiego i pielęgniarskiego są godne zaufania.  
         Radna Marta Szydłowska zwróciła się do p.o. Dyrektora SP ZOZ z podziękowaniem za 
przedstawienie w sposób wyjątkowo precyzyjny i konkretny wszystkich spraw dotyczących 
sytuacji szpitala. Ponadto stwierdziła, że konkurs na stanowisko dyrektora trzeba 
przeprowadzić jak najszybciej i zakończyć okres tymczasowości. Podniesione przez Pana 
Dyrektora problemy są tak duże i liczne, że wszyscy muszą przyjąć styl rozsądnej i życzliwej 
pomocy nowej dyrekcji.  
         Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Dyrektorowi Staszewskiemu za pilne 
przybycie na sesję i przedstawienie informacji o sytuacji bieżącej oraz problemach SP ZOZ.  
         P.o. Dyrektor serdecznie podziękował w imieniu przyszłego dyrektora zakładu za 
deklarację współpracy składaną przez Radnych.  
 
Ad. 6 
         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj złożyła sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu za okres 31 grudnia 2013r. – 15 stycznia 2014r. oraz przedstawiła kalendarz ze 
spotkań Starosty za okres 18.12.2013r. – 20.01.2014r.  



 9 

Niniejsze sprawozdania stanowią załączniki do protokołu. 
 
         W sposób szczegółowy Pani Starosta omówiła informację na temat pracy Zarządu oraz 
spotkań i wydarzeń w minionym tygodniu tj. 20.01.2014r. – 28.01.2014r. 
Uzupełnienia sprawozdania z działalności Zarządu oraz kalendarza spotkań Starosty –  
w załączeniu.  
Ponadto Pani Starosta poinformowała, iż Zarząd wystosował do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego pismo w sprawie możliwości ubiegania się o organizację dożynek 
powiatowych łącznie z dożynkami wojewódzkimi w Zakrzowie w gminie Polska Cerekiew.  
Z pismem podobnej treści wystąpiła Gmina Polska Cerekiew.  
Zarząd przesłał również do Urzędu Marszałkowskiego materiały dotyczące rekomendacji 5 
centrów kształcenia zawodowego na Opolszczyźnie. W kwietniu ub. r. podpisano 
porozumienie 11 Starostów na uruchomienie 10 centrów kształcenia zawodowego 
ustawicznego. Spośród 10 ośrodków ten, który znajduje się w naszym Powiecie wyceniono na 
15 000 000 zł. Na drugim miejscu znajduje się ośrodek z Opola, a na trzecim z Nysy.  
W dobie depopulacji trudno jest łożyć pieniądze na każdy z ośrodków, jeśli niektóre są  
"w powijakach". W chwili obecnej sprawa jest rozwiązywana inaczej i dlatego Zarząd wysłał 
materiał, w którym udowadnia, że centra kształcenia ustawicznego powinny przebiegać 
łącznie z mapą subregionów, tj. Kędzierzyn- Koźle, Opole i Nysa.  
Wysłano również wstępne materiały do projektów RPO na lata 2014-2020, w których 
określone zostały najistotniejsze zadania na najbliższe 6 lat. Wymieniono zadania z dziedziny 
infrastruktury drogowej z podziałem na drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, zadania  
z zakresu ochrony środowiska, kultury, edukacji, sportu i turystki oraz zdrowia i innowacji.  
 
         Radna Dorota Tomala w odniesieniu do kalendarza spotkań Starosty Powiatu zwróciła 
się z pytaniem o udział Wicestarosty Powiatu w dniu 12.01.2014r. w uroczystości święceń na 
biskupa ks. Rudolfa Pierskały. Poprosiła o wyjaśnienie czy była to wizyta oficjalna i jakie 
korzyści na płaszczyźnie współpracy wynikają z niej dla powiatu.  
         Pani Starosta odpowiedziała, iż trudno jej ustosunkować się do pytania Radnej, gdyż nie 
posiada wiedzy na ten temat.  
         Przewodniczący Rady zaznaczył, iż nie każda wizyta powinna dawać korzyści. 
Reprezentowanie powiatu jest również bardzo ważną sprawą. Ks. biskup pochodzi z naszego 
powiatu.  
         Radny Fryderyk Trautberg nawiązując do wymienionego w kalendarzu odbioru prac na 
placu ul. Piastowskiej z dnia 23 grudnia 2013r. Wyraził zadowolenie, że udało się 
zrealizować tę inwestycję, gdyż plac od wielu lat stanowił piętę achillesową powiatu. 
Jednocześnie Radny ubolewał, iż nie zaproszono go na odbiór zwłaszcza, że był również 
wnioskodawcą (na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej) niniejszych prac.  
Ponadto Radny poprosił o informacje dotyczące spotkania z dnia 20 stycznia 2013r.  
w Urzędzie Marszałkowskim poświęconego przyszłości rzeki Odry. Radny jest częstym 
uczestnikiem spotkań poświęconych Odrze i gorącym orędownikiem działań na jej rzecz.  
W ostatnim czasie w Urzędzie Miasta również odbyło się spotkanie poświęcone temu 
tematowi. Radny wyraził zainteresowanie wnioskami, jakie zapadły na spotkaniu w Urzędzie 
Marszałkowskim, zwłaszcza w kontekście opinii Dyrektora RZGW Gliwice, który stwierdził, 
iż żadne prace nie będą wykonywane na odcinku Kędzierzyn – Koźle – Racibórz ze względu 
na ich bezcelowość. Prace pogłębieniowe wykonywane przez firmy komercyjne z różnych 
powodów również zostały wstrzymane m. in. z powodów niestosowania się do zaleceń.  
        Starosta Małgorzata Tudaj w odpowiedzi na pytanie o wnioski w sprawie Odry podjęte 
na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim zwróciła uwagę, iż w ostatnim czasie w Urzędzie 
Marszałkowskim nastąpiły nieoczekiwane zmiany oraz zupełne przeorientowanie środków  
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w RPO. Te sprawy dzieją się bardzo szybko. Na przedmiotową konferencję Pani Starosta 
otrzymała imienne zaproszenie i niezwłocznie telefonicznie poprosiła o przesłanie także 
zaproszenia dla Dyrektora Dammen Shipyards. W trakcie konferencji nie zapadały żadne 
decyzje i postulaty. Kilku uczestników zabierało głos w sprawie Odry, ale nie podjęto 
żadnych decyzji. Nadal pracować będzie grupa poselska przy Marszałku Województwa 
skupiona wokół Odry. Odra została do RPO wpisana i środki na ten cel będą prawdopodobnie 
uruchomione. Dyrektor Dammen Shipyards poinformował, iż wyprodukował pierwszy statek, 
który trzeba będzie transportować samochodami w częściach z uwagi na niedrożność drogi 
wodnej spowodowanej nieczynną śluzą. Pani Starosta wyraziła nadzieję, iż grupa ludzi 
związana od lat z Odrą będzie nadal działać. Urząd Marszałkowski wykazuje dobrą wolę  
i istnieje projekt, więc powinno to być realizowane. 
         Radny Jakub Gładysz odnosząc się do pytania na temat uczestnictwa Wicestarosty  
w święceniach na biskupa stwierdził, iż udział przedstawiciela powiatu był bardzo dobrą 
decyzją. Ks. biskup ukończył naukę w szkole (obecny ZS Nr1) w Koźlu. Dobrze, że tak 
wysoki dostojnik pochodzi i jest związany z Kędzierzynem – Koźlem.  
Radny zwrócił uwagę, iż lokalne media informują o planowanym powstaniu ośrodka 
egzaminacyjnego WORD –u na terenie Kędzierzyna - Koźla oraz o tym, że powiat zamierza 
na ten cel przeznaczyć 400 000 zł. W związku z powyższym zapytał na co dokładnie niniejsza 
kwota ma być wykorzystana.  
         Starosta Powiatu poinformowała, iż w czasie ostatniej wizyty przedstawiciela Marszałka 
Województwa oraz Dyrektora WORD z Opola w Starostwie odbyły się bardzo twarde 
negocjacje. Pierwotna propozycja pracownika Urzędu Marszałkowskiego dotyczyła kupna 
przez Urząd Marszałkowski placu i części nieruchomości potrzebnej do realizacji zadania.  
W trakcie rozmów rozważano różne warianty, a następnie dokonano wizji lokalnej  
i zapoznano się z przygotowanym przez powiat projektem zgodnym z wymogami 
ustawowymi i szacunkiem kosztów. Ostateczną decyzję w niniejszej sprawie podejmie 
Zarząd Województwa Opolskiego i Radni sejmiku. Wariant, na który zgodziły się obie strony 
przewiduje, że Urząd Marszałkowski wykona plac manewrowy, a powiat zaadaptuje 
pomieszczenia. Powiat będzie otrzymywał środki z dzierżawy, które spowodują, że niniejsza 
inwestycja zwróci się po 3 latach. Pani Starosta wyraziła nadzieję, iż to przedsięwzięcie 
powiedzie się, gdyż zamiarem Zarządu jest, aby każdy kończący szkołę uczeń zdobył prawo 
jazdy.  
 
         Zastępca Głównego Księgowego Janina Grabowska w imieniu Skarbnika Powiatu 
przedstawiła stan zobowiązań SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle na dzień 31.12.2013r. (informacja 
w postaci tabeli – w załączeniu).   
Poinformowała, że SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle na koniec grudnia 2013r. posiadał 
zobowiązania ogółem w wysokości 13 673 761,71zł. W stosunku do listopada zmniejszyły się 
one o kwotę 1 076 991,45 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013r. wynosiły  
6 863 060,06 zł. i spadły w stosunku do listopada o 35 641,79 zł. W okresie sprawozdawczym 
spłacono ratę kredytu długoterminowego w wysokości 154 639,18 zł. oraz ratę leasingu na 
kwotę 1 754,12 zł. SP ZOZ spłacił pożyczkę udzieloną przez Radę Powiatu w kwocie  
203 892 zł. W stosunku do Powiatu zakład nie posiada już żadnych zobowiązań finansowych.  
 
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym  
nowych kontroli zewnętrznych nie było. Nadal trwa kontrola NIK.  
 
Ad. 7 
Przewodniczący komisji problemowych Rady Powiatu kolejno złożyli sprawozdania z prac 
komisji w okresie międzysesyjnym. 
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         Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Duszel poinformował, 
że Komisja spotkała się 23 stycznia br. Komisja zwykłą większością głosów pozytywnie 
zaopiniowała przedstawione zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego oraz zmiany dotyczące Powiatowego Zarządu Oświaty. Następnie Komisja 
przyjęła plan pracy na 2014r. Do przekierowanego z Zarządu do Komisji pisma odnośnie 
sformułowania pytań dotyczących dystrybucji środków finansowych PFRON Komisja nie 
zgłosiła żadnych pytań, ale zasugerowała przekazanie pisma Dyrekcji Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, jako jednostce merytorycznej. W dalszej części Członkowie Komisji 
dyskutowali o planie dyżurów aptek na terenie Powiatu. Pan Przewodniczący podkreślił, iż na 
dzień dzisiejszy ta sprawa rozstrzygnięta jest źle. Uchwała, którą Rada Powiatu podjęła  
w grudniu 2013r. i która obecnie obowiązuje zdaniem Przewodniczącego Komisji jest 
niekonstytucyjna, gdyż w granicach administracyjnych jednej miejscowości wprowadza dwie 
kategorie podmiotów gospodarczych. Jedne – uprzywilejowane mają mniej dyżurów  
i ponoszą z tego tytułu mniejsze koszty, a drugie – mające narzucony obowiązek pełnienia 
większej ilości dyżurów, co wiąże się z określonymi stratami. Ta kwestia została wykazana  
w treści pism aptekarzy skierowanych do Rady Powiatu. Komisja Zdrowia od samego 
początku zajmuje stale to samo racjonalne stanowisko tj. opowiada się za dyżurem 1 apteki na 
terenie miasta, podobnie jak w 2 minionych latach. Jest to rozwiązanie bez szkody dla 
potencjalnego klienta aptek, a także bez szkody dla podmiotów gospodarczych. Sytuacja 
bardzo się skomplikowała i grozi dalszą eskalacją. Część środowiska aptekarskiego jest bliska 
wypowiedzenia posłuszeństwa uchwale Rady Powiatu. Jeśli tak się stanie, to będzie to jawne 
łamanie aktu prawa miejscowego i konieczne będzie podjęcie określonych środków prawnych 
celem wyegzekwowania zapisów uchwały, przy czym zapisy te są niezgodne ze zdrowym 
rozsądkiem i równością podmiotów wobec prawa. W celu rozwiązania tej kłopotliwej sytuacji 
i znalezienia kompromisu pomiędzy interesem potencjalnych klientów oraz właścicieli aptek 
Komisja uznała, iż najlepszym rozwiązaniem jest dyżur 1 apteki na terenie miasta. Komisja 
jednocześnie zaproponowała dwa alternatywne rozwiązania Zarządowi Powiatu. Pierwsze  
z rozwiązań polega na wyłączeniu z dyżurowania apteki w Sławięcicach przy zachowaniu 
dyżurów 1 apteki na terenie miasta. Pozwoli to na zmniejszenie odległości do aptek dla 
potencjalnych pacjentów. Mieszkańcy Sławięcic będą mogli skorzystać z aptek dyżurujących 
w Kędzierzynie – Koźlu lub w Ujeździe. Kolejnym rozsądnym rozwiązaniem nie 
jednogłośnie akceptowanym przez środowisko aptekarzy jest wyodrębnienie z kalendarza br. 
13 dni świątecznych, podczas których nieczynne są sklepy wielkopowierzchniowe, gdzie 
funkcjonują apteki sieciowe. Jedynie w te dni Komisja proponuje narzucić dyżury 2 aptek. 
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, iż jeśli Zarząd Powiatu zaproponuje zmianę 
obowiązującego aktualnie harmonogramu dyżurów to będzie ona musiała przejść procedurę 
opiniowania przez uprawnione do tego organy. Jest to proces czasochłonny. (Wnioski 
Komisji – w załączeniu).  
 
         Przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Barbara Wołowska 
poinformowała, że Komisja obradowała w dniu 27 stycznia br. w Bursie Szkolnej. 
Członkowie Komisji zapoznali się z funkcjonowaniem placówki w I półroczu obecnego roku 
szkolnego. Informację o ilości wychowanków, ich szkołach, miejscach zamieszkania, stanie 
kadry i sytuacji finansowej jednostki oraz remontach, zakupach wyposażenia i planowanych 
inwestycjach omówił Dyrektor Jacek Radłowski. W dalszej części posiedzenia Komisja 
dyskutowała o proponowanych zmianach Regulaminu Organizacyjnego Starostwa  
i większością głosów opowiedziała się za pozytywnym zaopiniowaniem w/w zmian. 
Następnie przyjęto plan pracy na 2014r. Komisja jednogłośnie przyjęła proponowany przez 
Radnego Marka Piątka wniosek o zakup komputera dla Wydziału Oświaty do obsługi sytemu 
informacji oświatowej. W trakcie posiedzenia Kierownik Wydziału Oświaty przekazała 
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wstępną informację o wydatkach z subwencji oświatowej za 2013r. Ponadto Komisja 
dyskutowała o przedstawionym projekcie uchwały dotyczącej finansowania doskonalenia 
zawodowego nauczycieli i nie wniosła do niniejszego projektu uwag. (Wnioski Komisji –  
w załączeniu). 
 
         Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Jerzy Pałys poinformował,  
że Komisja spotkała się w dniu 24.01.2014r. Komisja zajmowała się trzema tematami.  
W pierwszym zapoznano się z propozycjami zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa  
i zmian w Powiatowym Zarządzie Oświaty. Przedstawione zmiany Komisja jednogłośnie 
zaopiniowała pozytywnie. W kolejnym temacie Komisja wydała pozytywną opinię do 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Następnie 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
za 2013r. Niniejsze sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte. (Wnioski z posiedzenia –  
w załączeniu).   
 
         Przewodnicząca Komisji Budżetu Jadwiga Mroczko poinformowała, że Komisja odbyła 
swoje posiedzenie w dniu 22.01.2014r. Tematem posiedzenia było: podsumowanie pracy 
Komisji za rok 2013, opracowanie i przyjęcie planu pracy na rok bieżący, opiniowanie zmian 
budżetu oraz sprawy różne, w trakcie których omawiano Regulamin Organizacyjny 
Starostwa. Przy podsumowaniu pracy analizowano obecność członków Komisji na 
posiedzeniach w 2013r. Następnie opracowano i przyjęto plan pracy Komisji na okres do 
października 2014r. Część posiedzeń odbędzie się w Starostwie, a część w jednostkach 
powiatowych, których sprawy finansowe będą omawiane. Kolejno Komisja zaopiniowała 
przedstawione zmiany w budżecie powiatu będące przedmiotem uchwały przygotowanej na 
dzisiejszą sesję. Następnie Sekretarz Powiatu podobnie jak na pozostałych Komisjach 
omówiła proponowane zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa. Wszystkie 
przedstawione zmiany będące przedmiotem dzisiejszych uchwał zostały zaopiniowane 
pozytywnie. (Wnioski z posiedzenia – w załączeniu). 
 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko poinformował, że Komisja 
obradowała w dniu 20.01.2014r. Na posiedzeniu podjęto 3 wnioski. W pierwszym Komisja 
pozytywnie zaopiniowała zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa. Następnie 
Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego pod nazwą 
Powiatowy Zarząd Oświaty. W trzecim wniosku Komisja zawiesiła rozpatrywanie skargi 
Państwa ------ i ------ ------- na Panią Elżbietę Czeczot w związku z rozpatrywaniem tej skargi 
przez Prokuraturę Rejonową w Kędzierzynie – Koźlu do czasu rozstrzygnięcia. (Wnioski z 
posiedzenia – w załączeniu).  
 
Ad. 8 
         Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Marek Waszkiewicz  
w imieniu Starosty Powiatu zapoznał Radę ze sprawozdaniem z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w 2013r.  
Odczytane sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
 
Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono uwag ani pytań.  
  
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013r.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
sprawozdania.  
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W wyniku głosowania sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 
2013r. zostało przyjęte jednogłośnie.  
 
Ad. 9 
         Przewodniczący Rady Powiatu serdecznie powitał przybyłych na posiedzenie: 
Komendanta Powiatowego Policji Ireneusza Jaroszyńskiego wraz z Zastępcą Komendanta 
Piotrem Smoleniem oraz Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
Zygfryda Steuera.  
 
         Komendant Powiatowy Policji Ireneusz Jaroszyński na wstępie serdecznie podziękował 
Staroście Powiatu i Zarządowi oraz Radzie Powiatu za udzieloną policji pomoc. Dzięki 
wsparciu samorządu powiatowego udało się zakupić psa do wyszukiwania narkotyków. 
Wyraził nadzieję, iż władze powiatu podtrzymują deklarację współfinansowania zakupu 
radiowozu. 
   
         Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Piotr Smoleń za pomocą prezentacji 
multimedialnej złożył Radzie informację na temat stanu bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępstwom oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w Powiecie 
Kędzierzyńsko – Kozielskim w 2013r. Z przedstawionych danych wynika, iż w porównaniu 
do lat 2010-2012 ogólna liczba przestępstw systematycznie spada. Najbardziej uciążliwą 
kategorią w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim są kradzieże i kradzieże z włamaniem, 
choć jest ich mniej niż w 2012r. Wzrost odnotowano w przypadku przestępczości 
narkotykowej, lecz ma on związek z faktem, iż obecnie policja wykrywa i ujawnia więcej 
takich przestępstw niż w latach wcześniejszych. W 2013r. nastąpił spadek liczby 
nietrzeźwych kierowców doprowadzonych przed sąd, lecz ma to związek z faktem, iż do 
liczby nietrzeźwych kierowców zgodnie z nowelizacją przepisów nie wlicza się liczby 
nietrzeźwych rowerzystów, bo jest to czyn kwalifikowany jako wykroczenie.  
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji szczególną uwagę poświęcił informacjom na 
temat stanu bezpieczeństwa na drogach w 2013r. Omówił ilość zdarzeń na drogach  
w podziale na poszczególne kategorie, wymienił przyczyny wypadków i kolizji drogowych,  
a także najczęstszych sprawców niniejszych zdarzeń. Przedstawił podział administracyjny 
powiatu w zakresie bezpieczeństwa drogowego i podał czas powstawania zdarzeń  
oraz poszczególne godziny ich występowania.  
Następnie Komendant Smoleń przedstawił informację na temat uzyskanego przez Komendę 
w 2013r.wsparcia finansowego i wykorzystania otrzymanych środków na poszczególne 
remonty i inwestycje. Omówił również plany remontowo – inwestycyjne na 2014r.  
W ostatniej części wystąpienia przytoczył informacje prasowe, jakie ukazywały się  
w 2013r. odnośnie działalności policji w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim.  
Wydruk prezentacji multimedialnej stanowi załącznik do protokołu.  
 
         Komendant Powiatowy Ireneusz Jaroszyński komentując przedstawione przez swojego 
zastępcę informacje odniósł się do spraw kradzieży. Zwrócił uwagę, iż znaczna część tych 
zdarzeń dzieje się "na własne życzenie" osób okradzionych. Ponadto Pan Komendant 
wyjaśnił, iż kradzieże z transportów z węglem trafiających do Kędzierzyna – Koźla, mimo iż 
usyp przewożonego towaru nastąpił na Śląsku są wliczane do statystyki tej jednostki policji, 
która je ujawniła. Kradzieże złomu, metali i zaworów z wagonów są trudne do wykrycia, 
gdyż mają miejsce niekoniecznie na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, ale jako 
zdarzenia są zaliczane do statystki Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu, 
jeśli to ona je ujawniła.  
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Pan Komendant w kwestii zagrożeń występujących w ruchu drogowym podkreślił, iż służba 
policjantów jest tak planowana, aby liczbę patroli drogowych nasilać do godzin 
południowych i popołudniowych, kiedy notuje się najwięcej zdarzeń w ciągu dnia. Dzięki 
pozyskaniu 3 urządzeń pomiaru trzeźwości tzw. AlcoBlu kontrole trzeźwości kierowców są 
natężone i będą one jeszcze bardziej zintensyfikowane. Wielokrotnie już przeprowadzono 
badania kierowców tymi urządzeniami i wyniki są zadowalające, gdyż z tego tytułu nie ma 
drastycznego wzrostu przypadków ujawnienia kierujących pod wpływem alkoholu. Być może 
dzięki nagłośnieniu tego tematu w mediach kierowcy zwracają większą uwagę na to, aby nie 
jechać po spożyciu alkoholu. Chcąc całkowicie wyeliminować nietrzeźwych kierujących 
policja będzie prowadziła częste badania w różnych miejscach miasta i powiatu. Odnosząc się 
do liczby wypadków, jakie miały miejsce na skrzyżowaniu dróg w Reńskiej Wsi Pan 
Komendant zaznaczył, iż ciężko jest w tym przypadku mówić o roli policji. W tym miejscu 
praktycznie codziennie pojawia się patrol ruchu drogowego, ale jest to dosyć długi odcinek do 
kontroli i policjanci nie zawsze będą w tym samym punkcie. Najczęstszą przyczyną 
wypadków i kolizji w przedmiotowym miejscu jest nieostrożność i niestosowanie się do 
obowiązujących przepisów. W ostatnim czasie miał tam miejsce wypadek, w którym winę 
ponosił kierujący pojazdem jadącym od Głubczyc. Kierowca nawet nie próbował hamować 
przed niniejszym skrzyżowaniem mimo stojących tam odpowiednich znaków drogowych. 
Trudno zapobiec wypadkom takim jak np. w ubiegłym tygodniu, gdzie na prostej drodze 
kierujący pojazdem osobowym zjechał na przeciwny pas drogi i zderzył się z TIR-em. 
Oceniając liczbę osób zabitych w wypadkach Pan Komendant stwierdził, iż 8 osób to dużo, 
lecz z drugiej strony jest to tylko o 1 osobę więcej niż w roku poprzednim.  
         Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj stwierdziła, iż wspólnie z Wicestarostą uważają,  
że trzeba zacząć zdecydowanie zabiegać o budowę ronda w Reńskiej Wsi wykorzystując 
wszelkie możliwości władz samorządowych. Należy głośno domagać się i słać pisma  
o budowę niniejszego ronda, gdyż te sytuacje (wypadki i kolizje) powtarzają się każdego 
roku. Odnosząc się do potrzeb policji w zakresie remontów i inwestycji Pani Starosta 
zaznaczyła, iż wsparcie finansowe będzie zależało od Rady Powiatu, ale Zarząd wie o złym 
stanie chodnika przed Komendą Powiatową Policji, która znajduje się przy drodze 
powiatowej. Zadeklarowała, iż powiat będzie starał się poprawić standard niniejszego 
chodnika.  
         Komendant Jaroszyński podkreślił, iż policja funkcjonuje w mieście i powiecie, dlatego 
liczy na wyrozumiałość i szczodrość władz samorządowych oraz wsparcie funkcjonowania 
Komendy. Zapewnił, iż osobiście stara się zabiegać o pozyskanie środków finansowych na 
działalność Komendy Powiatowej. Zgodził się z twierdzeniem, że policja powinna być 
finansowana przez Skarb Państwa. Poinformował, że Komenda korzysta z Funduszu 
Wsparcia Policji, który za zgodą samorządu powiatowego jest wykorzystywany na 
sfinansowanie najpilniejszych potrzeb społecznych.  
         Radny Fryderyk Trautberg zwrócił uwagę, iż mieszkańcy zgłaszają obawy odnośnie 
coraz częstszego zjawiska likwidacji gminnych posterunków policji na rzecz rewirów 
dzielnicowych, od których później również się odchodzi. Zapytał o przyczyny takiego 
zjawiska. Poprosił o wyjaśnienie czy jest to spowodowane skuteczniejszą operatywnością 
policji, czy też cięciami ekonomicznymi. Przypomniał, iż w gminie Pawłowiczki przez wiele 
lat był posterunek policji, a obecnie policjanci pojawiają się tam okazjonalnie, gdyż inny 
podmiot w tym miejscu świadczy usługi.  
         Komendant Powiatowy Policji wyjaśnił, iż zmieniło się nazewnictwo posterunków 
policji. Obecnie posterunek liczy co najmniej 9 + 1 policjantów. Dawniej na posterunku 
pracował komendant oraz 2-3 dzielnicowych. Policja w wyniku reformy utworzyła rewiry 
dzielnicowych. Zapewnił, iż nie ma zagrożenia braku policjantów w gminach. Stan etatowy 
jest przewidziany dla poszczególnych rewirów. W gminie Pawłowiczki jest najlepsza sytuacja 



 15 

kadrowa, gdyż rewir ma pełną 4-osobową obsadę. Policjanci dzielnicowi pracują na zmiany, 
ale też są na tyle mobilni, że nie ma potrzeby, aby stale przebywali w siedzibie. W latach 
wcześniejszych utworzono punkty kontaktowe dla mieszkańców z dzielnicowymi, ale 
zweryfikowano potrzebę ich funkcjonowania i okazało się, że mieszkańcy nie chcą 
przychodzić w określonych godzinach i dniach do punktów przyjęć. Obecnie w miarę potrzeb 
można skontaktować się telefonicznie z policjantem. W gminie Pawłowiczki z racji położenia 
gminy i liczebności mieszkańców ma miejsce reaktywacja rewiru dzielnicowych. Policjanci 
dzielnicowi są również wspomagani patrolami ruchu drogowego, więc w tej gminie nie 
brakuje obecności policji. Pan Komendant zapewnił, iż będzie starać się, aby policjanci  
w gminach byli widoczni i by informacje o możliwości nawiązania z nimi kontaktu 
telefonicznego były rozpowszechnione. Zdaniem Komendanta nie ma potrzeby, aby policjant 
stale przebywał w budynku, gdyż ma on być widoczny w terenie. Ustawa zakłada, iż na 1 
dzielnicowego przypada 2 500 mieszkańców. W gminie Pawłowiczki obecny stan kadrowy 
wystarcza. Pan Komendant zapewnił, iż jeśli zostanie zaproszony przez Wójta gminy to 
pojawi się na sesji Rady Gminy i zda dokładną informację o stanie bezpieczeństwa w gminie.  
         Radna Jadwiga Mroczko jako mieszkaniec gminy Pawłowiczki i wieloletni sąsiad 
siedziby posterunkowych i dzielnicowych przypomniała, iż w latach wcześniejszych  
w Pawłowiczkach policja zajmowała cały budynek. Obecnie dzielnicowi zajmują jeden lokal, 
który dostosowano m.in. przy finansowej pomocy samorządu gminnego. Obecnie również na 
wniosek Komendanta Powiatowego Policji gmina będzie starać się zaspokoić zgłoszone 
potrzeby. Radna potwierdza, że policjanci dzielnicowi przebywają w lokalu, jeśli tylko nie 
wyjeżdżają w teren.  
         Pan Komendant wracając do pytania Radnego Fryderyka Trautberga potwierdził,  
iż zmiany w funkcjonowaniu policji w gminach są podyktowane także ekonomiką. Komenda 
Powiatowa Policji zrzekła się trwałego zarządu nad budynkami, w których mieściły się 
posterunki. Przykładowo w gminie Bierawa pracuje 3 dzielnicowych, a zajmowali oni cały 
piętrowy budynek. Bezcelowe było utrzymywanie pracowników obsługi (palacz, sprzątaczki), 
jeśli policjantom wystarczy lokal przy urzędzie gminy, gdzie przychodzą mieszkańcy, 
załatwiają swoje sprawy i w łatwiejszy sposób mogą skontaktować się z policjantami.  
Z wójtem gminy uzgodniono, iż policjant w określonym dniu i godzinach będzie oczekiwać 
na ewentualne zgłoszenia mieszkańców, natomiast dzielnicowi przede wszystkim mają 
pracować w terenie.  
         Radny Jakub Gładysz jako były Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście potwierdził, 
iż wspólnie z policją organizowane były 2-godzinne dyżury w siedzibie rady osiedlowej. 
Niestety zainteresowanie mieszkańców kontaktem z policją było bardzo małe.  Radny zapytał 
czy obecnie, tak jak w poprzednich latach w policji są braki kadrowe i nadal jest około 30 
wakatów.  
         Komendant Jaroszyński nie potwierdził, ani nie zaprzeczył informacji o wakatach. 
Powiedział jednak, iż Komenda może zatrudnić kilkanaście osób. W ostatnim czasie udało się 
rozbudować Referat Ruchu Drogowego poprzez znaczne wzmocnienie kadrowe.  
         Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy natężenie akcji badań kierowców 
urządzeniami AlcoBlu ma związek z tragicznym wypadkiem, jaki w ostatnim miesiącu 
wydarzył się w Kamieniu Pomorskim.  
         Komendant Powiatowy Policji wyjaśnił, iż Komendy Powiatowe są rozliczane  
z efektywności pracy. Komendanci rozliczają z tego również swoich pracowników. Zadaniem 
policjantów ruchu drogowego jest m.in. kontrola trzeźwości kierujących pojazdami. 
Urządzenie AlcoBlu pozwala stwierdzić czy w organizmie znajduje się alkohol, ale badanie 
szczegółowe trzeba wykonać alkomatem. Badania z pewnością podyktowane są 
częstotliwością występowania dramatycznych zdarzeń na drogach w ostatnim czasie. 
Nasilone kontrole będą prowadzone w różnych miejscach i w różnym czasie.  
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         Przewodniczący Rady Piotr Jahn podziękował serdecznie Komendantowi Powiatowemu 
Policji za przedstawienie informacji o przestępczości i jej zapobieganiu na terenie Powiatu  
i życzył, aby policjanci w przyszłości mieli mniej pracy, gdyż to oznacza mniejszą potrzebę 
interwencji. 
   
         Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Zygfryd Steuer odniósł się do wcześniejszej 
dyskusji na temat częstotliwości zdarzeń występujących na skrzyżowaniu  
w Reńskiej Wsi. Podkreślił, iż w roku ubiegłym na przedmiotowym skrzyżowaniu było 6 
wypadków i 1 kolizja, w których rany odniosło 14 osób w tym 2 dzieci. Kuriozum jest to,  
iż niniejsze skrzyżowanie jest bardzo dobrze oznakowane i widoczne ze wszystkich stron,  
a mimo tego częste są tam wypadki, w których wiele ludzi straciło już życie i wiele odniosło 
rany. Rada Gminy Reńska Wieś w najbliższym czasie w tym temacie będzie starała się 
poczynić pewne kroki, gdyż obecny stan nie może trwać w nieskończoność.  
Kolejno Komendant Steuer za pomocą prezentacji multimedialnej omówił działalność 
operacyjną i prewencyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie 
– Koźlu w 2013r. w zakresie realizacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
Niniejsza informacja w postaci wydruku prezentacji oraz pisemnego opracowania stanowi 
załącznik do protokołu.  
W trakcie wystąpienia omówił statystykę działań interwencyjnych podejmowanych w 2013r. 
w podziale na charakter zagrożenia i poszczególne gminy, a także zapoznał z aktywnością 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Poinformował, iż ilość zdarzeń odnotowanych w 
2013r. w stosunku lat poprzednich zmniejszyła się. Pan Komendant przedstawił krótką 
informację o działalności szkoleniowej, profilaktycznej i kontrolnej Komendy. Zwrócił 
uwagę na wzrastającą z każdym rokiem ilość zatruć tlenkiem węgla. Podkreślił, iż najczęściej 
te zdarzenia występują w obiektach zamieszkania zbiorowego. W celu uniknięcia takich 
zagrożeń istnieje konieczność systematycznego czyszczenia kominów.  
 
         Radny Fryderyk Trautberg poprosił o informację na temat mających miejsce w ostatnich 
miesiącach na terenie gminy Pawłowiczki podpaleń pryzm ze słomą. Mieszkańcy obawiają 
się przed kolejnymi podpaleniami, dlatego Radny prosił o informację czy podpalacze zostali 
już ujęci.  
         Odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy Policji, który wyjaśnił, iż postępowanie  
w niniejszej sprawie jeszcze nie zostało zakończone, dlatego też nie może ujawnić żadnej 
informacji.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu serdecznie podziękował Panu Komendantowi za 
omówienie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową mieszkańców powiatu i ich 
mienia i życzył, aby w przyszłym roku konieczność interwencji była jeszcze mniejsza.  
 
Ad. 9 
         Dyrektor Powiatowego Zarządu Oświaty Ingryda Domek złożyła informację  
o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski w roku 
2013. Informację w formie pisemnej wraz ze sprawozdaniem w postaci tabeli załączono do 
protokołu.   
Pani Dyrektor podkreśliła, iż w roku 2013 wystąpiła tzw. niedopłata w przypadku nauczycieli 
stażystów w kwocie 11 790,60 zł. Kwota ta stanowi jednorazowy dodatek uzupełniający, 
który zostanie wypłacony nauczycielom stażystom do 31 stycznia br. Dodatek uzupełniający 
jest ustalany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela.  
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 Podkreśliła, iż przedstawione sprawozdanie zostanie przedłożone Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej, organowi stanowiącemu, dyrektorom szkół oraz związkom zawodowym 
zrzeszającym nauczycieli.  
 
Do niniejszej informacji nie zgłoszono uwag i pytań.  
 
Ad. 11 a) 
         Zastępca Głównego Księgowego Starostwa Janina Grabowska szczegółowo omówiła 
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego na 2014 rok.  
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 2014 rok. 
Przewodniczący Rady Piotr Jahn poddał odczytany projekt uchwały pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.   
Uchwała Nr L/374/2014 Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 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 podjętą przez Radę uchwałą w sprawie 
zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok. 
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań. 
 
         Wiceprzewodniczący Rady Fryderyk Trautberg odczytał, a Przewodniczący Rady 
Powiatu poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej. 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
Uchwała Nr L/375/2014 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono 
do protokołu.  
 
c) 
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak uzasadniając projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu 
poinformowała, iż na posiedzeniach 5 komisji problemowych Rady proponowane zmiany do 
Regulaminu Organizacyjnego oraz powiązane z tym zmiany do Statutu jednostki 
organizacyjnej - Powiatowy Zarząd Oświaty były omawiane w sposób szczegółowy. 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały je pozytywnie. W związku z życzeniem 
Radnych Pani Sekretarz ponownie nie przedstawiała szczegółowo zmian deklarując 
udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania. 
 
         Radny Jakub Gładysz zapytał czy związki zawodowe (pracowników Starostwa) wydały 
opinię do przedstawionego regulaminu.  
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         Pani Starosta wyjaśniła, iż opinia związków zawodowych nie jest konieczna, gdyż nikt 
nie zostanie zwolniony. Nie ma ustawowego wymogu, aby związki zawodowe wypowiadały 
się na temat zmian organizacyjnych.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Fryderyk Trautberg odczytał projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu, 
po czym Przewodniczący Rady Powiatu poddał odczytany projekt pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 16 Radnych opowiedziało się za 
przyjęciem uchwały, natomiast 3 Radnych wstrzymało się od głosu.  
W wyniku głosowania uchwałę Nr L/376/2014 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu podjęto 
zwykłą większością głosów. Niniejsza uchwała – w załączeniu do protokołu.  
 
d)  
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak uzasadniła konieczność podjęcia uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Kędzierzyńsko 
– Kozielskiego pod nazwą Powiatowy Zarząd Oświaty. Przypomniała, iż niniejszy projekt 
również był przedstawiany komisjom problemowym Rady. Do treści uchwały wprowadzono 
dodatkowo w § 1 pkt 2 a) zapis: "każdą występującą nazwę "Powiatowy Zarząd Oświaty" 
zmienia się na "Powiatowy Zespół Oświaty". To spowodowało przesunięcie numeracji 
kolejnych podpunktów. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014r.  
 
         Radny Rajmund Frischko zapytał czy w związku z proponowanymi zmianami 
przewidywane jest zwiększenie ilości etatów. Ponadto poprosił o informację, kiedy zostanie 
ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora jednostki oraz czy w/w konkurs musi być 
ogłoszony, czy też może nastąpić przesunięcie.  
         Starosta Małgorzata Tudaj zapewniła, iż w związku wprowadzeniem przedmiotowych 
zmian zwolnień z pracy nie będzie. Na dzień dzisiejszy Pani Starosta nie wie czy konieczne 
będzie zwiększenie etatów, gdyż to rozstrzygnie mający formułę otwartą konkurs. Obecni 
pracownicy mają możliwość przystąpienia do konkursu. Określone zostały warunki, jakie 
musi spełnić osoba przystępująca do konkursu. Temat ogłoszenia konkursu zostanie 
omówiony na jutrzejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu.  
 
         Wiceprzewodniczący Fryderyk Trautberg odczytał, a Przewodniczący Piotr Jahn poddał 
pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 
organizacyjnej Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego pod nazwą Powiatowy Zarząd 
Oświaty. 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 16 Radnych zagłosowało za 
przyjęciem uchwały, natomiast 3 Radnych wstrzymało się od głosu.  
Uchwała Nr L/377/2014 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 
organizacyjnej Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego pod nazwą Powiatowy Zarząd 
Oświaty została podjęta zwykłą większością głosów. 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 przedmiotem niniejszej uchwały jest przedłużenie na okres do 3 lat umowy 
najmu nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących przez firmę AS Vending Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach. Najmem objęta 



 19 

jest część budynku o powierzchni 1m2 z przeznaczeniem na ustawienie tam automatu do 
sprzedaży napojów i przekąsek. Dotychczasowa umowa najmu zawarta od dnia 02.05.2013r. 
wygasła z dniem 31.12.2013r. Zawarcie kolejnej umowy wymaga uzyskania zgody Rady 
Powiatu. 
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.  
 
         Wiceprzewodniczący Rady Fryderyk Trautberg odczytał w/w projekt uchwały,  
a Przewodniczący Rady Powiatu poddał go pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania Rada podjęła uchwałę Nr L/378/2014 w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłużenie czasu trwania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono do protokołu.  
 
Ad. 12  
Na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły 3 interpelacje: 
 
Pierwszą interpelację złożyła Radna Barbara Wołowska, która zebrała padające na 
posiedzeniach Komisji Budżetu wnioski oraz propozycje zadań do budżetu powiatu  
i poprosiła o informacje dotyczące prac drogowych przy drogach powiatowych w gminie 
Reńska Wieś. Zapytała o priorytety przyjęte do wykonania modernizacji drogi Kamionka – 
Walce. Ponadto, jakie działania podjęto w kierunku remontu drogi ul. Polna w Poborszowie 
będącej odcinkiem drogi Poborszów – Kamionka. Poruszyła również kwestię poprawy 
nawierzchni drogi powiatowej przebiegającej z Długomiłowic przez Dębową do Reńskiej Wsi 
zwłaszcza na odcinku ul. Dworcowa w Długomiłowicach oraz ul. Główna w Dębowej. 
Przypomniała swój wniosek o budowę chodnika przy ul. Dworcowej w Długomiłowicach  
i zwróciła się o odbudowę rowu przy drodze Długomiłowice – Gierałtowice.  
Radna zaznaczyła, iż ze składanych przez nią wniosków wykonano jedynie krawężnik przy 
Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi i na ul. Naczysławskiej w Długomiłowicach, gdzie praca nie 
została wykonana prawidłowo.  
Kopia interpelacji – w załączeniu.  
Na zgłoszoną interpelację Radna otrzyma pisemną odpowiedź.  
 
Druga interpelacja została zgłoszona przez Radną Jadwigę Mroczko, która zwróciła się  
o ujęcie w planie remontów dróg na 2014r. remontu chodnika przy drodze powiatowej  
w Ucieszkowie.  
Kopia interpelacji – w załączeniu.  
Na zgłoszoną interpelację Radna otrzyma pisemną odpowiedź.  

 
         Trzecią interpelację zgłosił Radny Henryk Chromik, który zwrócił się o podanie pełnej 
kwoty wykonanego zadania "przebudowa drogi i budowa chodnika" przy ul. Mickiewicza  
w Bierawie z podziałem na środki własne oraz zewnętrzne. Ponadto poprosił o podanie kwoty 
kosztorysowej potrzebnej na zakończenie w/w zadania i ewentualny termin wykonania 
niniejszych prac.  
Kserokopię interpelacji załączono do protokołu.   
Radny otrzyma pisemną odpowiedź na zgłoszoną interpelację.  
 
Ad. 13 
         Starosta Powiatu poinformowała, iż środki na przebudowę dróg lokalnych  
z 220 000 000 zł. zostały zwiększone do 900 000 000 zł. W związku z tym istnieje szansa,  
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iż wzrośnie pula środków dla Województwa Opolskiego. Powiat jako pierwszy, natychmiast 
po otrzymaniu informacji o tym fakcie wystosował pismo, w którym zgłosił gotowość 
realizacji zadań, jakie zostały zgłoszone do NPPDL. Wiadomo, że samorządy znajdują się  
w różnych sytuacjach finansowych. Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski posiada wolne środki  
i może zrealizować remont Alei Lisa, drogi Kamionka – Walce, drogi w Ucieszkowie oraz 
drogi Biadaczów – Cisek współfinansowanej ze środków popowodziowych. Odnośnie 
pozostałych remontów Pani Starosta stwierdziła, iż w okresie wiosennym konieczne będzie 
przeprowadzenie wizji lokalnych, po których możliwe będzie podjęcie decyzji, które zadania 
trzeba wykonać. Stan dróg po zimie może ulec zmianie. Z pewnością część zadań 
zgłaszanych przez Radnych będzie realizowana.  
 
         Radny Jakub Gładysz przypomniał, iż poprzedni Zarząd Powiatu miał pomysł na 
wykorzystanie budynku byłego internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przy  
ul. Piramowicza. Zapytał czy obecny Zarząd ma plan zagospodarowania tego obiektu  
i poprosił o przedstawienie szczegółów tego planu.  
Ponadto Radny wyjaśnił powód wstrzymania się w głosowaniu nad uchwałą w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, gdyż uważa, że odbywa 
się to zbyt szybko. Radny podkreślił, iż nie jest przeciwny proponowanym zmianom, ale 
zwraca uwagę, iż temat zmian Regulaminu został przeprowadzony w ciągu 10 dni. Na 
pierwsze posiedzenia komisji problemowych Radni nie otrzymali nawet projektu uchwały 
oraz regulaminu. Zdaniem Radnego niniejsze zmiany powinny być szerzej skonsultowane  
z pracownikami. Mimo, że opinia związku zawodowego nie była potrzebna Radny uważa,  
iż związki powinny się wypowiedzieć, ponieważ zmiany nie dotyczą 1-2 pracowników tylko 
kilkunastu osób.  
         Starosta Powiatu odpowiadając na pytanie dotyczące internatu ZSŻŚ zapewniła,  
iż budynek ten nie niszczeje, bo jest od dołu ogrzewany. Nie jest to obiekt całkowicie 
nieczynny. Na chwilę obecną Zarząd nie ma pomysłu na zagospodarowanie tego budynku. Na 
jednym z pierwszych posiedzeń Zarząd pojechał zapoznać się ze stanem technicznym 
budynku i uchylił decyzję podjętą przez poprzedni Zarząd. Członkowie Zarządu uważają, iż 
nie należy w jednostce oświatowej tworzyć biur, do których przychodzą petenci. Ponadto 
dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Wydziału Geodezji, który tam chciał przenieść 
poprzedni Zarząd wymagałoby ogromnych nakładów finansowych. Poprzedni Zarząd nie 
wskazał, co ma stać się z pomieszczeniami, w których obecnie mieści się Wydział Geodezji 
(w budynku przy ul. Piastowskiej 15). Zarząd aktualnie również prowadzi rozmowy jak 
zagospodarować pomieszczenia w budynku ZŚŻŚ.  
 
         Wicestarosta Józef Gisman poinformował, iż pojawiły się nowe środki przeznaczone na 
CKP-y. W ubiegły piątek odbyło się spotkanie poświęcone niniejszym zagadnieniom. Jednym 
z elementów, na które można pozyskać pieniądze jest baza hotelarska związana  
z kształceniem ustawicznym i szkoleniem kursowym. Zarząd zastanowi się czy doinwestować 
Bursę Szkolną, czy też ZŚŻŚ. Dyrektor ZSŻŚ posiada koncepcję i dokumentację na 
wykorzystanie górnego poziomu byłego internatu na potrzeby szkoły. W tej sytuacji w Bursie 
możliwe byłoby utworzenie centrum dla wszystkich kursów związanych z CKPiU.  
Pan Wicestarosta odniósł się do zgłaszanego podczas sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu 
pytania o jego uczestnictwo w uroczystościach święceń biskupich. Podkreślił, iż jest to 
wydarzenie historyczne, gdyż dotąd z Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego od czasu II 
wojny pochodził tylko 1 biskup. Był to bp Koch, który urodził się w Koźlu i był biskupem 
pomocniczym biskupa Meisnera w Kolonii. Obecny biskup Rudolf Pierskała jest prywatnie 
kolegą Wicestarosty Powiatu. Ks. biskup Pierskała chodził do Zespołu Szkól Nr 1. Jest osobą 
bardzo otwartą na ludzi. Nie wypadałoby, aby przy nominacji na biskupa w Województwie 
Opolskim, w uroczystości, w której uczestniczyły wszystkie władze wojewódzkie, władze 
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miasta Opola, władze uczelni, gdzie biskup jest profesorem wydziału teologicznego nie był 
obecny przedstawiciel Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
         Radny Jakub Gładysz dodał, iż z Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego pochodzi 
biskup pomocniczy diecezji Gliwickiej Gerard Kusz, który urodził się w Dziergowicach. 
  
         Radny Fryderyk Trautberg odnosząc się do przekazanych w czasie sprawozdania  
z pracy Zarządu informacji o rozmowach w sprawie zorganizowania na terenie powiatu 
egzaminów na prawo jazdy podkreślił, że jest to bardzo potrzebne mieszkańcom, którzy 
często apelowali o to, by nie musieć jeździć do Opola na egzaminy. Jeśli istnieje szansa na 
zorganizowanie ośrodka egzaminacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu to trzeba zrobić wszystko 
żeby ją wykorzystać.  
 
         Radny Marek Piasecki poprosił o przybliżenie tematu rozmów prowadzonych przez 
Wicestarostę z Dyrektorem Falck.  
         Wicestarosta Józef Gisman wyjaśnił, iż Prezes Falck przebywała w Województwie 
Opolskim i prosiła o spotkanie z Zarządem Powiatu lub Starostą i Wicestarostą. W związku  
z nieobecnością Pani Starosty, która uczestniczyła w tym czasie w Konwencie Starostów 
Wicestarosta przyjął Panią Prezes. Była to rozmowa kurtuazyjna związana z sondowaniem 
czy SP ZOZ będzie startować do kontaktu na ratownictwo medyczne. Wicestarosta 
zadeklarował, iż samorząd powiatowy jest mocno zainteresowany niniejszym kontraktem  
i będzie się do niego przygotowywać. Dyrektor Falck zgłaszała zainteresowanie budynkiem 
internatu w Sławięcicach, gdyż firma rozwija działalność związaną z opieką nad osobami 
starszymi. Pierwsze centrum opieki Falck buduje w Łodzi. 
         Radna Beata Łobodzińska poinformowała, iż wcześniej Dyrektor Falck zgłaszała już 
zainteresowanie obiektem internatu, a potem wycofano się z tego.  
         Starosta Powiatu poinformowała, iż prowadzone są rozmowy o zagospodarowaniu 
internatu w Sławięcicach. Następne spotkanie z lekarzem zainteresowanym prowadzeniem 
działalności w tym obiekcie odbędzie się 30 stycznia br.  
 
         Radny Henryk Chromik złożył serdeczne podziękowanie Staroście wraz z Zarządem  
i Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz Radnym za złożone na łamach Gazety Lokalnej 
kondolencje z powodu śmierci ojca Radnego.  
 
Ad. 14  
         Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o możliwości zmiany stałego terminu 
sesji Rady Powiatu w miesiącu lutym z uwagi na zbliżający się okres ferii zimowych. 
Następnie Pan Przewodniczący zakończył obrady L sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego.  
 
Protokołowała 
Anna Kramarz 
 


