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

z dnia 18 lutego 2014r. 
 

 
Ad. 1 
         Obrady LI sesji Rady Powiatu otworzył Przewodniczący Rady Piotr Jahn, który powitał: 
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.  
Szczególnie serdecznie przywitał Wicedyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Edytę Krubasik  
i przedstawicieli pracowników PUP, a także Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej Marka Staszewskiego. 
 
Ad. 2  
         Na sali posiedzeń znajdowało się 18 spośród 21 Radnych, więc Pan Przewodniczący 
stwierdził, iż obrady są prawomocne. (W trakcie obrad dotarł 1 Radny). 
Lista obecności – w załączeniu do protokołu.  
 
Do przesłanego Radnym porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag.  
 
Ad. 3  
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie protokół z L sesji 
przypominając, iż był on wyłożony do wglądu w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym 
Starostwa. Do treści protokołu nie zgłoszono żadnych uwag. 
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
protokołu.  
Protokół z L sesji Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2014r. przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 4  
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn przedstawił informację o otrzymanych w okresie 
międzysesyjnym tj. od dnia 29 stycznia br. do dnia dzisiejszego pismach oraz wydarzeniach, 
w których reprezentował Radę Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
Pan Przewodniczący wyjaśnił, iż informacji nie przygotował na piśmie z powodu awarii 
sprzętu komputerowego, niemniej jednak wiele informacji zostało Radnym przesłane drogą 
elektroniczną wcześniej.  
W okresie międzysesyjnym Pan Przewodniczący uczestniczył w następujących spotkaniach  
i wydarzeniach: 
30 stycznia – Gala finału plebiscytu medycznego organizowanego przez tygodnik "Nowa 
Gazeta Lokalna", 
10 lutego – posiedzenie Zarządu Powiatu, 
17 lutego – wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. 
 
W w/w okresie na ręce Przewodniczącego Rady wpłynęło kilka pism: 
04 lutego – pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego i Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność skierowane do Zarządu 
Powiatu w sprawie informacji, które w przekonaniu związków w pewnych aspektach są 
niezgodne z prawem (kopia pisma w załączeniu do protokołu).  
Na prośbę Prezesa Oddziału ZNP Anny Zielińskiej Przewodniczący Rady upewnił się czy 
wszyscy Radni zapoznali się z niniejszym pismem i zaproponował, aby Pani Prezes, która 
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chciała zabrać głos w niniejszej sprawie wypowiedziała się w punkcie 11 obrad sesji 
poświęconemu wolnym wnioskom i oświadczeniom.   
Odbyła się krótka dyskusja, w wyniku której ustalono, iż Prezes Oddziału ZNP zabierze głos 
w 11 punkcie porządku obrad.  
Kontynuując informację o otrzymanych pismach Pan Przewodniczący wymienił kolejne 
pisma:  
06 lutego – pismo Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów Opolski informujące Radę 
Powiatu o podjęciu uchwały popierającej działania Burmistrza Zdzieszowic Dietera 
Przewdzinga propagujące utworzenie autonomii gospodarczej Śląska, 
07 lutego – uchwała Rady Gminy Tarnów Opolski w w/w sprawie, (kopia pisma i uchwały – 
w załączeniu), 
14 lutego – apel seniorów Rady Seniorów Miasta Kędzierzyn – Koźle do Zarządu i Rady 
Powiatu w sprawie utworzenia hospicjum inaczej oddziału paliatywnego w szpitalu 
zespolonym przy ul. Judyma. Pan Przewodniczący odczytał niniejsze pismo (kserokopia 
pisma – w załączeniu). 
W dniu dzisiejszym wpłynęła informacja Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, 
który w nawiązaniu do pisma z dnia 13 stycznia br. dotyczącego odmowy pełnienia dyżurów 
nocnych w niedziele i święta zgodnie z harmonogramem dyżurów aptek w 2014r. w Powiecie 
Kędzierzyńsko – Kozielskim przez Panią Marię Głazowską prowadzącą aptekę 
ogólnodostępną w Kędzierzynie – Koźlu oraz Pana Rafała Głazowskiego prowadzącego 
aptekę ogólnodostępną w Kędzierzynie – Koźlu przekazuje, iż działając na podstawie 
obowiązujących przepisów w dniu 23 stycznia br. wszczął z urzędu postępowanie 
administracyjne w przedmiocie naruszenia przez w/w przedsiębiorców przepisów prawa 
farmaceutycznego.  
 
Kolejno Pan Przewodniczący poinformował, iż na jego ręce wpłynęło pismo sołtysa wsi 
Długomiłowice Pana Ryszarda Kufki, który zwrócił się do Rady o zbadanie kilku spraw tj. 
"stwierdzenia bezczynności Starosty Kędzierzyńsko – Kozielskiego Pani Małgorzaty Tudaj  
z powodu braku terminowej odpowiedzi na pismo z dnia 15.11.2013r.," "właściwego 
funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych" zgodnie ze szczegółami zawartymi  
w odrębnym piśmie z dnia 15.11.2013r. oraz "braku stanowiska Geologa Powiatowego Pana 
Andrzeja Gądek w sprawie nielegalnego wydobycia kopalin (piasku) w kwietniu 2013r. na 
działce nr 1041/2 w Długomiłowicach, stanowiącej własność gminy Reńska Wieś." 
(Kserokopię pisma wraz z załącznikami – załączono do protokołu).  
Przewodniczący Rady poinformował, iż niniejsze pismo zostało uznane za skargę Pana Kufki 
i w związku z tym Rada Powiatu powinna przegłosować skierowanie jej do rozpatrzenia przez 
Komisję Rewizyjną.  
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie skierowanie przedmiotowej skargi do 
Komisji Rewizyjnej.  
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, spośród których 8 Radnych opowiedziało się za 
skierowaniem skargi do Komisji Rewizyjnej, natomiast 10 Radnych wstrzymało się od głosu.  
W wyniku głosowania w/w skargę skierowano do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. 
 
         Pan Przewodniczący przypomniał, iż Zarząd Powiatu w ubiegłym tygodniu po 
konkursie powołał na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle Pana Marka 
Staszewskiego. Następnie zwrócił się do Pana Dyrektora z prośbą o przedstawienie swojego 
programu dotyczącego koncepcji rozwoju szpitala na najbliższy czas.   
 
         Dyrektor SP ZOZ Marek Staszewski złożył podziękowanie za wybór jego osoby do 
kierowania zakładem.  
Następnie przekazał kilka informacji o tym, co w najbliższym czasie czeka SP ZOZ 
zaznaczając, iż będą to przede wszystkim inwestycje w ludzi i w użytkowane budynki. Celem 
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Pana Dyrektora jest odbudowanie kadry zakładu i dlatego w najbliższym czasie ma 
umówionych kilka spotkań z potencjalnymi kandydatami do pracy. W pierwszej kolejności 
konieczne jest uzupełnienie lekarzy neonatologów. W związku z tym został ogłoszony 
konkurs i jutro Pan Dyrektor spotka się z 3 osobami zainteresowanymi pracą w Kędzierzynie 
– Koźlu. Odnośnie inwestowania w budynki Pan Dyrektor przypomniał, iż Rada Powiatu  
w 2012r. podjęła uchwałę dotyczącą przeniesienia oddziałów funkcjonujących poza głównym 
budynkiem w Koźlu przy ul. Roosevelta - do tego obiektu. W dniu wczorajszym NTO 
opublikowało ogłoszenie o przetargu na przeniesienie oddziału neurologii. Dyrektor wyraził 
nadzieję, iż kwota zarezerwowana w budżecie powiatu na ten cel wystarczy, a jeśli uda się 
zaoszczędzić część środków to zostaną one wykorzystane na wyposażenie przeniesionego 
oddziału. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Dyrekcja SP ZOZ chciałaby przenieść wszystkie 
oddziały z budynku przy ul. Judyma do budynku głównego, w tym także oddział pediatrii  
i aptekę z budynku przy ul. 24 kwietnia.  
W trakcie realizacji znajduje się inwestycja budowy lądowiska. W dniu wczorajszym SP ZOZ 
otrzymał pozwolenie na jego budowę.  
Rozstrzygnięto już przetarg na uzyskanie finansowania zobowiązań wymagalnych w kwocie  
7 000 000 zł. W najbliższym czasie nastąpi podpisanie umowy. Oprocentowanie kredytu 
wynosi połowę oprocentowania, które zakład posiadał dotychczas, czyli w granicach 7 %. Do 
przetargu wpłynęły 4 oferty. Najlepszą ofertę złożyła firma Siemens Finance.  
SP ZOZ zakończył 2013r. osiągając wstępnie zysk w wysokości ponad 1 000 000 zł. 
(Rozliczanie umów z NFZ trwa do 45 dni po zakończeniu roku budżetowego). 
Następnym bardzo ważnym celem SP ZOZ jest konkurs na ratownictwo medyczne. Na dzień 
dzisiejszy NFZ przedłużył umowy z dotychczasowymi realizatorami ratownictwa na pół roku, 
więc ogłoszenie konkursu spodziewane jest w okolicach kwietnia – maja br. Pan Dyrektor 
jednoznacznie potwierdził, iż SP ZOZ ma zamiar przystąpić do konkursu na ratownictwo.  
W przygotowania do konkursu zaangażowane jest kierownictwo zakładu oraz związki 
zawodowe reprezentujące ratowników. Pan Dyrektor podkreślił, iż zaangażowanie każdej 
osoby w przygotowanie oferty do konkursu jest bardzo cenne.  
 
         Radna Dorota Tomala poinformowała, iż od 2 miesięcy prowadzone są zaawansowane 
działania zmierzające do podziału i sprzedania części działki w szpitalu Helimedowi. Radna 
zwróciła się do Starosty Powiatu z pytaniem, na jakim etapie znajdują się te działania i co 
zmusza powiat do sprzedaży działki. Zapewniła, iż wie także z Urzędu Miasta, że 2 miesiące 
temu rozmowy na ten temat były, ale gmina nie wydała decyzji geodezyjnej w sprawie zgody 
na podział działki.  
         Starosta Małgorzata Tudaj odpowiedziała, iż Zarząd nie prowadzi szybkich działań  
w niniejszej sprawie, gdyż w innym przypadku byłyby one przedstawione Radzie. Zapewniła, 
że bez zgody Rady Powiatu żadne działania nie zostaną wykonane, a zarówno Starosta jak  
i Zarząd Powiatu nie czują pilnej potrzeby do dokonania podziału i sprzedaży wydzielonej 
części. Rozważano jedynie taką możliwość mając na uwadze ewentualne uzyskanie środków 
na zasilenie szpitala. Ponieważ taka propozycja padła Pani Starosta w ubiegłym tygodniu 
pisemnie zwróciła się do Dyrektora SP ZOZ o zaopiniowanie tych działań.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu w związku z brakiem pytań do Dyrektora SP ZOZ 
serdecznie pogratulował Dyrektorowi wygranego konkursu i życzył, aby udało mu się wraz  
z załogą uspokoić sytuację szpitala. Następnie podziękował Dyrektorowi za przybycie  
i złożenie informacji o najbliższych celach zakładu.  
 
Ad. 5  
         Starosta Powiatu złożyła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres  
29 stycznia 2014r. – 07 lutego 2014r. oraz przedstawiła kalendarz ze spotkań Starosty za 
okres 30.01.2014r. – 10.02.2014r.  
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Niniejsze sprawozdania stanowią załączniki do protokołu. 
 
         Szczegółowo Pani Starosta omówiła działania Zarządu oraz kalendarz spotkań  
i wydarzeń w minionym tygodniu tj. 20.01.2014r. – 28.01.2014r. 
Uzupełnienia sprawozdania z działalności Zarządu oraz kalendarza spotkań Starosty –  
w załączeniu.  
Odnosząc się do konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Pani Starosta poinformowała,  
że przystąpiło do niego 2 kandydatów. Komisja konkursowa wskazała na Pana 
Staszewskiego. Zarząd Powiatu podjął decyzję pozytywną i podpisano z Panem Dyrektorem 
umowę na okres 6 lat.  
Uszczegółowiła także informacje dotyczące spotkania z rodzinami zastępczymi wyjaśniając, 
iż dzięki niemu udało się zapoczątkować standaryzację pieczy zastępczej. W spotkaniu 
bardzo licznie uczestniczyły rodziny zastępcze z terenu powiatu. Opracowano 7 punktów 
standaryzacji, które będą systematycznie wdrażane w życie. Ustawa o samorządzie 
powiatowym nakłada na powiat obowiązek organizowania pieczy zastępczej. Podobnie jest  
w przypadku gmin. Powiat posiada instytucję – PCPR, która powinna pomagać rodzinom 
zastępczym w załatwianiu różnych problemów.  
W uzupełnieniu pisemnych informacji Pani Starosta dodała, iż w dniu dzisiejszym 
uczestniczyła w comiesięcznej odprawie policjantów na Komendzie Powiatowej Policji.  
W odprawie uczestniczyła też Komendant Wojewódzka Policji Irena Doroszkiewicz.  
 
         Radna Dorota Tomala nawiązała do pisemnego sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu. 
Zapytała o propozycję uruchomienia kwoty 80 000 zł. na współpracę z mediami polegającą 
na publikowaniu ogłoszeń związanych z funkcjonowaniem powiatu. Przypomniała, iż Zarząd 
przygotowuje publikację dotyczącą działalności powiatu za duże pieniądze z okazji 15-lecia 
Powiatu. Poprosiła o wyjaśnienie celu, na który Zarząd chce przeznaczyć 80 000 zł.  
Ponadto Radna zwróciła się o wyjaśnienie czy znaleziono środki na podwyżki dla 
pracowników, o których Pani Starosta mówiła, że należy ich uhonorować, gdyż są 
niesprawiedliwie wynagradzani. Zapytała czy tę sprawę udało się załatwić i czy zrobiono to 
kosztem czegoś innego, aby zrównoważyć środki.  
Radna również poprosiła o wyjaśnienie zapisów w sprawozdaniu dotyczących konieczności 
wykonania inwestycji w SP ZOZ środkami zewnętrznymi. Zapytała, jakich inwestycji to 
dotyczy i wyraziła przypuszczenie, że może to dotyczyć kredytu zaciąganego przez SP ZOZ. 
         Starosta Powiatu w kwestii podwyżek odpowiedziała, iż środki na ten cel zostały 
przygotowane. Podwyżka nastąpi w lutym br. dla 4 jednostek (PCPR, DPS, PUP i Dom 
Dziecka) z datą do 01 stycznia 2014r. Wszystkim pracownikom wypłacono wyrównanie 
inflacyjne od 01 stycznia. Pani Starosta pokreśliła, iż nie zapomniała o pracownikach.  
Odnośnie kwoty 80 000 zł. Starosta przyznała rację Radnej Dorocie Tomali wyjaśniając,  
iż niniejszy temat przekazano na sesję, gdyż Zarząd bez zgody Rady nie zrobi niczego.  
W związku z tym Zarząd przedłożył Radzie informację, iż wyraził zgodę na uruchomienie 
kwoty 80 000 zł. na współpracę z mediami polegającą na publikowaniu ogłoszeń związanych 
z funkcjonowaniem powiatu. W ubiegłym roku i latach poprzednich nie było takich umów. 
Powiat zawarł jedynie umowy z radiem i telewizją miejską. Zarząd podpisał umowy z tymi 
mediami, które funkcjonowały oraz z wydawnictwami gazetowymi. Rozpisano oferty 
stawiając warunki, że medium musi być miejskie, powiatowe i ponadpowiatowe. Do 
Starostwa spłynęły oferty i należy mieć świadomość, że środki w budżecie na ten cel są 
ograniczone. Zarząd wyszedł z tą propozycją, ponieważ obecnie wiele spraw załatwianych 
jest pozytywnie np. spotkanie Zarządu z Radą Pożytku Publicznego, wyznaczenie osoby 
zajmującej się organizacjami pozarządowymi. Zdaniem Pani Starosty organizację imprez 
m.in. 15-lecie funkcjonowania powiatu i święta państwowe będzie można zlecać 
organizacjom pozarządowym poprzez ogłoszenie konkursów. Ponadto Zarząd będzie 
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pracował nad standaryzacją pieczy zastępczej. Prace Zarządu i urzędników są intensywne  
i trzeba uświadamiać opinię publiczną w tych tematach.  
         Radna Dorota Tomala zapytała, dlaczego tak duża kwota została wyasygnowana przez 
Zarząd i czy wypracowane przez ostatnie 2 lata standardy nie pozwalały zaoszczędzić 
pewnych środków na finansowanie mediów. Stwierdziła, że Zarząd znów promuje to, co 
zostało przez większość Radnych negatywnie przyjęte. Zbyt duże środki są przeznaczane "na 
finansowanie i dekorowanie własnych siebie", czyli Starostów i Zarządu. Poprzednie 
standardy się sprawdziły, gdyż informacje medialne były przekazywane na bieżąco i nikt nie 
ucierpiał w związku z przepływem informacji. Częste wizyty w radiu również były przez 
mieszkańców słyszalne, więc wydatkowanie tak dużej kwoty jest według Radnej bezzasadne  
i mało racjonalne. Dla Radnej nieprzekonujące są argumenty dotyczące rodzin zastępczych  
i działalności pożytku publicznego, gdyż nie są one odpowiedzią na zadane pytanie.  
         Pani Starosta zwróciła uwagę, iż w ciągu 3 lat nikt nie podjął tego tematu.  
         Radna Dorota Tomala podkreśliła, iż jej pytanie dotyczyło dużych środków na media,  
a Pani Starosta odpowiadała o rodzinach zastępczych i pożytku publicznym. Radna 
stwierdziła, iż Pani Starosta nie chce odpowiedzieć na jej trudne pytanie, więc pozostawia ten 
temat opinii społecznej. Ponadto Radna zapytała czy prawdą jest, iż nowo przyjęci 
pracownicy dostają więcej, bo wieloletni pracownicy nie otrzymują wynagrodzeń  
w wysokości 5 500 zł. Zaznaczyła, iż wiadomo, kogo dotyczy ta kwestia.  
 
         Wicestarosta Józef Gisman poinformował o wizytacji (ewaluacji) Kuratorium Oświaty 
w Zespole Szkół Nr 1 w technikum. Ewaluacja była przeprowadzona w 3 zakresach. 
Ustalono, iż procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.  
W placówce respektowane są normy społeczne.  Wszystkie aspekty są punktowane w skali A-
E, gdzie poziom E oznacza niski stopień wypełniania wymagań przez szkołę i wymaga 
ponownej wizytacji jednostki oraz wprowadzenia programu naprawczego, D – podstawowy 
stopień wypełniania wymagań, C – średni stopień, B – wysoki stopień, A – bardzo wysoki 
stopień. Technikum w ZS Nr 1 zostało ocenione na poziomie A w przypadku procesów 
edukacyjnych i nabywania umiejętności oraz realizowania programu edukacyjnego przez 
uczniów, natomiast na poziomie B w kwestii respektowania norm społecznych. 
Podsumowując ZS Nr 1 w zakresie technikum został bardzo wysoko oceniony.  
 
         Radna Danuta Wróbel przypomniała, iż Zarząd Powiatu złożył Komisji Edukacji  
i Promocji Powiatu obietnicę wydania albumu poświęconego zabytkom w powiecie. Mając na 
uwadze dobrą sytuacją budżetu powiatu Radna zwróciła się z prośbą, aby w obecnej kadencji 
zrealizowano niniejszą obietnicę i zapytała, jakie kroki w tym kierunku już poczyniono.    
         Starosta Małgorzata Tudaj zapewniła, iż album zostanie wydany. Aktualnie zbierane są 
materiały do niniejszego albumu.  
         Radny Jakub Gładysz potwierdził, iż środki w budżecie powiatu są, bo powiat przez 
poprzedni Zarząd został pozostawiony w dobrym stanie. Pieniądze, które są w czasie kryzysu 
wydaje się na nowe miejsca pracy, infrastrukturę oraz inne rzeczy, które dają pracę lub 
ułatwiają jej stworzenie. Radny zaapelował, aby szczegółowo rozważyć wydatkowanie każdej 
złotówki, tak by nie zostały one "przejedzone" na zbędne wydatki.  
Radny poinformował, iż z lektury protokołów Zarządu dowiedział się, że Urząd Miasta nie 
umorzył podatku za nieruchomości należące do SP ZOZ. Każdego roku ten podatek był 
umarzany, dlatego poprosił o przybliżenie informacji na przedmiotowy temat i zapytał czy 
problem ten zostanie rozwiązany z korzyścią dla powiatu i SP ZOZ.  
         Starosta Powiatu potwierdziła, iż Urząd Miasta nie umorzył podatku za nieruchomości 
należące do SP ZOZ. Dodała, że Urząd Miasta nie wyraził zgody na podpisanie umowy na 
prowadzenie biblioteki publicznej żądając od powiatu kwotę 55 000 zł.  
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         Radny Jakub Gładysz stwierdził, iż żądana kwota jest zbyt wysoka. Jako były członek 
Zarządu Powiatu wie, że dotąd powiat przekazywał kwotę 30 000 zł. rocznie na prowadzenie 
biblioteki. Środki te były przeznaczone na zakup książek.  
Radny nawiązał do uchwały Rady Powiatu z grudnia 2012r. w sprawie dostosowania 
obiektów SP ZOZ do rozporządzenia Ministra Zdrowia i stwierdził, iż niniejsza uchwała jest 
nieaktualna, ponieważ terminy wykonania niektórych przedsięwzięć upłynęły w 2013r. 
Zaapelował o uaktualnienie harmonogramu dostosowania SP ZOZ i wymienienie zadań, które 
zostaną w terminie do 2016r. zrealizowane.  
Ponadto zwrócił się z propozycją, przedyskutowania sprawy zgłaszanej przez Związek 
Nauczycielstwa Polskiego w bieżącym punkcie porządku obrad, aby przedstawiciele ZNP nie 
musieli czekać na swoje wystąpienie niemal do końca sesji. Radny przeanalizował pismo 
ZNP i co najmniej 1 punkt statutu Powiatowego Zespołu Oświaty wzbudził u niego 
wątpliwości. Statut PZO zawiera sformułowanie o tworzeniu, przekształcaniu i likwidowaniu 
szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, a zdaniem Radnego jest to kompetencja 
Rady Powiatu. Poprosił o wyjaśnienie przedmiotowych wątpliwości prawnych.  
         Wicestarosta Józef Gisman odnośnie uwag dotyczących "przejadania" budżetu 
podkreślił, iż nigdy w historii funkcjonowania powiatu nie było ponad 30 % wydatków 
budżetowych przeznaczonych na inwestycje. Jest to nie tylko budowa mostu, choć w skali 
kraju Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski jest jedynym powiatem realizującym taką 
inwestycję. W kwestii przeznaczenia 80 000 zł. na media zaznaczył, iż decyzję o tym 
podejmie nie Zarząd tylko Rada Powiatu. Zdaniem Wicestarosty trzeba nagłaśniać informacje 
o działaniu powiatu na zewnątrz, gdyż mieszkańcy nie wiedzą, co się dzieje. Może wydawać 
się, że Radni Powiatu w ogóle nie pracują, a wiele rzeczy jest wykonywanych i praca jest 
intensywna. Należy pamiętać, że powiat musi sprzedawać ogłoszenia, czyli informacje, 
których publikacja w mediach jest wymagana "z urzędu". Obecnie musi za nie płacić i gdyby 
zsumowano te koszty to mogłoby się okazać, że nie ma większej różnicy pomiędzy kupnem 
całego pakietu informacyjnego, a każdorazową opłatą za publikację ogłoszeń. W najbliższym 
czasie konieczne będzie ogłoszenie i opublikowanie wielu przetargów m.in. na zadania 
drogowe, prace w szpitalu i wiele innych inwestycji, a za wszystko to trzeba będzie ponieść 
koszty. Ostateczną decyzję w niniejszej kwestii podejmą Radni poprzez głosowanie. Zarząd 
uważa, że środki na ten cel powinny być przeznaczone.  
         Radca Prawny Maria Bartula odnośnie uwag Radnego pod adresem statutu PZO 
zaznaczyła, iż podjęta została uchwała Rady Powiatu w tej sprawie i podlega ona kontroli 
organu nadzorczego tj. Wojewody. Pani Radca podkreśliła, iż statut ujmuje pewne kwestie 
ramowo i nie wyłącza w ten sposób kompetencji Rady do podejmowania uchwał  
o przekształcaniu, tworzeniu i likwidacji szkół. Szczegółowo te zapisy zostaną uregulowane 
w regulaminie organizacyjnym.  
         Radna Dorota Tomala zwróciła uwagę, iż kompetencje Rady Powiatu reguluje ustawa  
o samorządzie powiatowym. Zapisy o tworzeniu i likwidacji placówek są zawarte w ustawie,  
a nie w statucie.  
        Prezes oddziału ZNP Anna Zielińska potwierdziła, iż ustawa reguluje niniejsze zapisy. 
Zapisy w statucie dotyczące nadania kompetencji tej jednostce (PZO) do przekształcania, 
likwidowania szkół oraz do nadawania i cofania szkołom niepublicznym uprawnień szkoły 
publicznej itd. są niezgodne z ustawą. Art. 5 (ust. o systemie oświaty), na który się powołano 
daje możliwość przekazania kompetencji w zakresie finansowym i również przygotowania 
propozycji, ale nie przekazania samej kompetencji, a tak zostało to napisane. Tłumaczenie,  
że jest to zapis ogólny, który będzie precyzował regulamin dla Pani Prezes nie jest zasadne, 
gdyż statut aktem nadrzędnym i nie można mówić, że regulamin będzie "mówił co innego niż 
jest w statucie i w ustawie". Związki zawodowe naciskają na tę kwestię, aby uniknąć 
powtórki sytuacji, jaka obecnie istnieje w mieście. Tam również czekano na decyzję, a potem 
uzyskiwano tłumaczenie, że "teraz już się nie da". Wiadomo, że już odbył się konkurs  
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i została wyłoniona osoba na stanowisko dyrektora z pewnymi uprawnieniami – zgodnie ze 
statutem jednostki. Jeżeli uchwała zostanie uchylona to trzeba zastanowić się, jaki sens ma 
dalsze działanie. Machina ruszyła bardzo szybko, a żadnych uzgodnień ze związkami 
odnośnie pracowników nie było. We wszystkich jednostkach gdzie są pracownicy 
prowadzone są rozmowy ze związkami o kwestiach przeniesienia itd.  
         Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż należy zaczekać na rozstrzygnięcie 
Wojewody, który ma do końca miesiąca czas na podjęcie decyzji. Do tego czasu Dyrektor 
PZO nie zostanie powołana. Ostateczną decyzję w kwestii powołania dyrektora jednostki 
podejmie Zarząd. Porównanie obecnej sprawy do sytuacji w mieście zdaniem Pana 
Przewodniczącego nie do końca znajduje uzasadnienie. Uważa, że należy zaczekać na 
rozwiązanie tej sytuacji.  
         Starosta Małgorzata Tudaj poinformowała, że w związku ze zmianami nikt  
z pracowników nie został zwolniony ani nie stracił na wynagrodzeniu. Z tego względu nie 
uznano, że trzeba podjąć rozmowy ze związkami zawodowymi. Pani Starosta zwróciła się do 
Prezes ZNP z uwagą, iż nie chciałaby, aby Pani Prezes porównywała to, co stało się w gminie 
Kędzierzyn – Koźle do zmian dotyczących Powiatowego Zespołu Oświaty.  
 
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka poinformowała o braku możliwości przedstawienia 
informacji o sytuacji zobowiązań SP ZOZ na koniec miesiąca stycznia, wyjaśniając, iż jest 
ona przekazywana przez SP ZOZ do 20 dnia następnego miesiąca, a sesja odbywa się przed 
tym terminem. 
Pani Skarbnik przekazała Radnym tabelaryczną informację z zakresu wydatków, zobowiązań 
i należności jednostek organizacyjnych powiatu wg stanu na dzień 31.12.2013r. oraz 
31.01.2014r. (Informacja w formie tabel – w załączeniu). 
 
         Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym 
nowych kontroli zewnętrznych nie było.  
 
         Radny Jakub Gładysz nawiązując do braku informacji o stanie zobowiązań SP ZOZ 
przypomniał, iż miesiąc temu wystąpił do Starosty Powiatu z pismem o informację  
o półrocznych zobowiązaniach SP ZOZ za okres do 5 lat wstecz. Radny chciał porównać stan 
zobowiązań, które są bolączką zakładu. Narastają zobowiązania wymagalne. W odpowiedzi 
Pani Starosta poinformowała, że zobowiązania są przez Skarbnika przedstawiane na 
posiedzeniach Zarządu i na każdej sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
Zaproponowała, aby Radny poszukał odpowiedzi w protokołach. W dniu dzisiejszym tej 
odpowiedzi nie ma.  
         Pani Starosta zwróciła się do Radnego prosząc, aby przeczytał całą treść pisma, a nie 
zdanie wyrwane z kontekstu.  
         Radny Jakub Gładysz odczytał pismo o treści: "w odpowiedzi na wniosek z dnia 30 
stycznia dotyczący poziomu zadłużenia SP ZOZ wyjaśniam, że stan zadłużenia przedstawiany 
jest przez Skarbnika na posiedzeniach Zarządu i na każdej sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko 
– Kozielskiego. Materiały do wglądu znajdują się w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym przy 
protokołach z posiedzeń Zarządu i Rady Powiatu. Zapraszam w godzinach urzędowania." 
Radny jednak nie rozumie jak można znaleźć w protokole z sesji stan zobowiązań SP ZOZ, 
jeśli nie był on przedstawiany.  
         Pani Starosta zaznaczyła, iż w dniu dzisiejszym sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ sesja 
odbywa się przed terminem składania comiesięcznych raportów przez SP ZOZ. Materiał 
zostałby przedstawiony, jeśli sesja odbyłaby się w ostatnim tygodniu miesiąca. Materiały są 
załączone do protokołów.  
         Skarbnik Powiatu w odpowiedzi na uwagę Radnego, iż na następnej sesji zostanie 
przedstawione sprawozdanie za miesiąc luty zapewniła, iż zostaną Radnym przekazane 2 
sprawozdania tj. za styczeń i za luty.  
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         Radny Jakub Gładysz przypomniał, iż w miesiącu grudniu 2013r. też miała miejsce 
wyjątkowa sytuacja, gdyż sesja także odbywała się przed terminem składania sprawozdań 
przez SP ZOZ. Stwierdził, iż powinien otrzymać informację na piśmie i wówczas temat 
zostałby załatwiony.  
         Skarbnik Powiatu ponownie przypomniała, iż na sesji styczniowej Radni otrzymali 2 
informacje tj. za miesiąc listopad i miesiąc grudzień.  
         Wicestarosta Powiatu zwrócił się do Radnego z pytaniem czy nie otrzymuje on na czas 
pensji w SP ZOZ i wyjaśnił, iż pytaniem tym nawiązuje do dzisiejszego artykułu prasowego 
informującego, że wiele szpitali na północy Polski przejętych przez spółki ma problemy. 
Problemem dotyczącym pracowników w tych szpitalach jest to, że nie odprowadzają one 
składek ZUS, znacznie opóźniają czasowo wypłatę pensji, lub płacą pensje w częściach, nie 
płacą żadnych zobowiązań. Wierzyciele kierują swoje sprawy do firm windykacyjnych np. 
Magellan i s-ka. Według Wicestarosty Radny, jako pracownik SP ZOZ zadał niezbyt 
właściwe pytania.  
         Radny Jakub Gładysz wyjaśnił, iż w związku z trudnymi sytuacjami innych ZOZ-ów 
chciałby na bieżąco śledzić stan SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu.  
         Radna Marta Szydłowska stwierdziła, iż na pytanie Radnego o zobowiązania SP ZOZ 
nie powinno się udzielać odpowiedzi, iż Radny powinien sobie wyszukać stosowne dane. 
Pani Skarbnik, posiadającej archiwum danych komputerowych lub pisemnych łatwiej jest 
wydobyć informację za okres 5 lat i przekazać ją Radnemu. Ta informacja nie wymaga 
sporządzania żadnych analiz. Radna z chęcią zapoznałaby się z niniejszym materiałem, bo 
również niepokoi ją obecna sytuacja w służbie zdrowia. Wystosowana do Radnego 
odpowiedź na jego pismo jest według Radnej niegrzeczna.  
         Radny Jakub Gładysz podkreślił, iż nie może przyjść do Wydziału i wydawać 
pracownikom poleceń służbowych, dlatego uważa, iż zastosowana przez niego forma pisemna 
skierowana do Pani Starosty była słuszna. Chciałby przeanalizować sytuację kształtowania się 
zobowiązań zakładu na przestrzeni ostatnich 5 lat. Podkreślił, iż nie miał żadnych złych 
intencji prosząc o przedmiotowe dane.  
 
Ad. 6 
Przewodniczący 3 komisji problemowych Rady Powiatu kolejno złożyli sprawozdania z prac 
komisji w okresie międzysesyjnym. 
 
         Radny Marek Piasecki złożył sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia i Opieki 
Społecznej w imieniu nieobecnego na sesji Przewodniczącego niniejszej Komisji. Radny 
poinformował, iż Komisja spotkała się w dniu 14.02.2014r. Na posiedzeniu jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia godzin 
pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim  
w 2014r. Komisja po raz trzeci opiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie i Radny 
ma nadzieję, iż stało się to po raz ostatni, gdyż tymi działaniami doprowadzono do naruszenia 
przez dwie apteki przepisów prawa farmaceutycznego. Po rozmowach Przewodniczącego 
Komisji Zdrowia z przedstawicielami aptek pozostali aptekarze wycofali się tego pomysłu.  
W innym przypadku doszłoby do tragedii i pacjenci nie mogliby zakupić żadnych lekarstw po 
godz. 2100 w Kędzierzynie – Koźlu. Komisja przegłosowała również jednogłośnie prośbę 
Radnego Leona Piecucha kierując do Zarządu wniosek o wsparcie inicjatywy XXI Gali 
Opolskiego Plebiscytu Niepełnosprawnych – "Najlepsi z Najlepszych sprawni inaczej". Na 
obecny moment nie otrzymano odpowiedzi Zarządu na przedmiotowy wniosek. W dalszej 
części posiedzenia Komisja zapoznała się z odpowiedzią na pismo z dnia 30.01.2014r.  
zawierającą informację dotyczącą zatrudnienia kadry medycznej SP ZOZ z podziałem na 
personel lekarski i pielęgniarski oraz personel pomocniczy. (Wnioski z posiedzenia –  
w załączeniu).  
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         Przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Barbara Wołowska 
poinformowała, iż Komisja zaplanowała swoje posiedzenie na dzień 24.02.2014r. w Zespole 
Szkół Specjalnych.  
 
         Przewodnicząca Komisji Budżetu Jadwiga Mroczko poinformowała, że Komisja odbyła 
swoje posiedzenie w dniu 17.02.2014r. wspólnie z Komisją Rewizyjną.  
Tematem wspólnym posiedzenia była realizacja zadań i wykorzystanie budżetu za 2013r. 
przez placówki oświatowe oraz opiniowanie zmian w budżecie przygotowanych na dzisiejszą 
sesję Rady Powiatu. Bardzo szczegółowe informacje na główny temat posiedzenia 
przedstawiała Dyrektor PZO Ingryda Domek razem z pracownikiem Alicją Pałosz. 
Przedstawione materiały dotyczyły wielkości subwencji, jaka została przyznana w 2013r. oraz 
jej zmianom i rozdysponowaniu na poszczególne jednostki. Zapoznano się także z rezerwą 
celową, która pierwotnie była niewielka, ale w trakcie roku została zwiększona o środki, jakie 
powiat otrzymał z tytułu subwencji zwiększającej oraz z jej podziałem na poszczególne 
zadania. Członkowie Komisji otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania. 
Komisji przedstawiono wielkość dochodów własnych wypracowywanych przez poszczególne 
jednostki w porównaniu do planu na 01.01.2013r. oraz wszelkie zmiany dokonywane  
w trakcie roku. W tym samym układzie przedstawiono wydatki tzn. w podziale na 
poszczególne jednostki i grupy wydatków. Materiał zawierał bardzo szczegółowe dane m.in. 
dotyczące wynagrodzeń, składek ZUS, 13-tej pensji, a także wydatków na media. Na sesji  
w październiku 2013r. Rada Powiatu zwiększyła kwotę na wydatki z tego tytułu o 700 000 zł.  
i Komisja zainteresowała się sposobem wykorzystania niniejszych środków. Komisja przyjęła 
jednogłośnie otrzymane i zreferowane materiały stwierdzając, że wielkość środków, jaka 
pozostała niewykorzystana przez oświatę stanowi kwotę 1 935 631,80 zł. W tej kwocie 
znaczny udział ma oświata niepubliczna, która dała kwotę 1 463 150,82 zł. Oświacie 
publicznej pozostała kwota 472 480,98 zł. Wolne środki weszły do puli przeznaczonej do 
dyspozycji Rady. Pieniądze te mogą być przeznaczone na oświatę, lub na inne zadania.  
 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rajmund Frischko uzupełniając przekazaną przez 
Przewodniczącą Komisji Budżetu informację o wspólnym posiedzeniu Komisji dodał,  
iż w trakcie posiedzenia i analizy wydatków oświaty stwierdzono, iż zawsze wysoką pozycję 
stanowią środki na media. W związku tym Zarząd podejmuje działania w zakresie 
termomodernizacji obiektów oświatowych. Członek Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek do 
Zarządu Powiatu o przygotowanie i przedstawienie przez Powiatowy Zespół Oświaty 
zestawienia dotyczącego kosztów mediów przed termomodernizacją i po termomodernizacji. 
Radny chciałby otrzymać informację, jakie w związku z tym osiągnięto oszczędności oraz  
w jakim okresie czasu poniesione koszty się zwrócą.  
(Wnioski z wspólnego posiedzenia – w załączeniu).  
 
Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa zaplanowała swoje posiedzenie na dzień 
27.02.2014r. 
 
Ad. 7  
         Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Edyta Krubasik za pomocą prezentacji 
multimedialnej przedstawiła zgromadzonym na sali obrad informację o działalności jednostki 
w 2013r. Omówiła także materiał przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o sesji. Złożyła 
podziękowanie za przyznanie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników urzędu.  
Wydruk prezentacji multimedialnej oraz opracowanie pisemne stanowią załączniki do 
protokołu.  
Z przedstawionego materiału wynika, że stopa bezrobocia w powiecie na dzień 31.12.2013r. 
wynosiła 14,6 % i była wyższa od stopy z 2012r. o 0,6%.  
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Liczba zarejestrowanych w PUP bezrobotnych na dzień 31.12.2013r. wynosiła 4 980 osób  
(w tym 2 682 kobiety). Najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem 
gimnazjalnym i poniżej oraz zasadniczym zawodowym.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu otwierając dyskusję serdecznie podziękował za bardzo 
dobrze przygotowaną prezentację poświęconą działalności Powiatowego Urzędu Pracy  
w roku ubiegłym.  
         Radna Dorota Tomala podziękowała i pogratulowała Wicedyrektor PUP bardzo 
przejrzyście i profesjonalnie przygotowanej informacji. Materiał ten został bardzo dokładnie 
przemyślany i wypracowany. Radna zapytała, na czym polega zmiana współpracy z MOPS  
i GOPS-ami, o której informowano podczas prezentacji. Poprosiła o wyjaśnienie, na jakiej 
płaszczyźnie pojawiały się problemy i co spowodowało konieczność zmiany współpracy.  
         Wicedyrektor Edyta Krubasik wyjaśniła, iż zmiana współpracy dotyczy umożliwienia 
swobodnego przepływu informacji dotyczących zasiłków i innych spraw związanych  
z pobieraniem zasiłków pomiędzy PUP i MOPS oraz GOPS-ami. W tym celu zostały 
zakupione komputery i oprogramowanie internetowe, które umożliwia samoczynne pomiędzy 
urzędami pozyskiwanie potrzebnych informacji. System ten już działa i pozwala na 
ograniczenie klientów PUP oraz GOPS-om.  
         Radna Dorota Tomala zapytała czy na ten cel pozyskano środki zewnętrzne w ramach 
pewnych projektów, czy też jest to inicjatywa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  
         Pani Wicedyrektor PUP poinformowała, iż środki na takie działania można pozyskać  
z ministerstwa. PUP wnioskował o te pieniądze i otrzymał je.  
         Radna Dorota Tomala zapytała, kto jest członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia i czy 
ta Rada jest powoływana kadencyjnie oraz czy pracują w niej pracownicy Starostwa. Ponadto 
Radna wyraziła niepokój o aktywizację osób w wieku 50+. Osoby te przepracują na stażu 
okres kilku miesięcy, po którym mają zagwarantowany miesiąc zatrudnienia u pracodawcy, 
ale nie wiąże się to ze stałym zatrudnieniem na umowę o pracę. Jest to porażka systemu, gdyż 
te osoby najbardziej potrzebują pracy i z dużą nadzieją wchodzą w przedmiotowy program 
spodziewając się gwarancji zatrudnienia, a okazuje się, że jest to tylko namiastka tego, co 
mogliby uzyskać. Nie ma sposobu zmuszenia pracodawców do tego, by przyjmując osobę 
bezrobotną na staż zagwarantowali jej rzeczywiste zatrudnienie.  
         Pani Krubasik podkreśliła, iż problem zatrudniania osób w wieku 50+ dotyczy całego 
kraju. Ogólnie ocenia się, iż program "50+" był "niewypałem". Wielkość środków 
wydawanych przez PUP na osoby w wieku 50+ jest bardzo duża, ale ustawa w ogóle nie 
narzuca efektywności tego programu. W wyniku współpracy pomiędzy PUP i pracodawcami 
urząd wymusza w pewnym stopniu oświadczenia od pracodawców, iż zatrudnią tę osobę, na 
co najmniej miesiąc czasu. Zdaniem Pani Dyrektor dopóki ustawodawcy nie wprowadzą 
"twardych" zapisów w ustawie, które PUP będzie mógł ująć w umowach z pracodawcami 
dłuższego efektu zatrudnieniowego nie będzie. Na próby organizowania aktywnej formy 
pracodawcy poświadczają możliwość zatrudnienia, ale jest to tylko i wyłącznie oświadczenie, 
którego nie można ująć w ramy umowy, bo jej zapisy reguluje ustawa. Wszystko zależy od 
rynku i przedsiębiorców oraz ich chęci zatrudnienia.  
         Radny Leon Piecuch współpracujący od wielu lat z Powiatowym Urzędem Pracy 
zawnioskował, aby Rada Powiatu wystąpiła o wyróżnienie państwowe dla Pani Dyrektor 
Labus za jej pracę i tworzenie wspaniałej atmosfery oraz wysoką kulturę i za to, że zakład 
nigdy nie powodował kłopotów. Radny serdecznie podziękował kierownictwu PUP 
podkreślając, iż z tej placówki powiat może być dumny.  
         Radna Marta Szydłowska przypomniała, iż w programach 50+ prowadzone są kursy  
i szkolenia mające przygotować osoby bezrobotne do nowych zawodów. W społeczeństwie 
słychać dyskusje, w których padają uwagi, iż np. nauczyciel biologii w wieku 50+ jest 
kierowany na kurs i stwarza się mu nadzieję, że będzie dobrym spawaczem, a brukarze 
kończą kursy układania bukietów. Jest tak w istocie. To jednak jest dramatyczne, gdyż takie 
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działania są pozorne i nie prowadzą do rozwiązania bardzo poważnego problemu bezrobocia 
wśród osób powyżej 50 roku życia. Te działania prowadzą do wydatkowania w sposób 
nieracjonalny środków finansowych, co jest trudne do zaakceptowania.  
 
         Radny Leon Piecuch na prośbę Przewodniczącego Rady Powiatu ponownie 
sformułował wniosek formalny skierowany do Zarządu Powiatu: "o wyróżnienie Panią 
Dyrektor Labus - szefa Powiatowego Urzędu Pracy za wieloletnią pracę, za dobroć, za to 
wszystko, co zrobiła, za wspaniałą wizytówkę naszego powiatu i za to, że nigdy nie mieliśmy z 
tą placówką większych problemów." Radny podkreślił, iż docenia, że Pani Dyrektor jest 
wspaniałą osobą, zawsze uśmiechniętą i zawsze dobrze pracuje. Zaznaczył, iż zgłosił wniosek 
formalny, natomiast wniosek o odznaczenie państwowe zgłaszają pracownicy urzędu.  
         Przewodniczący Rady Powiatu poddał w/w wniosek Radnego Leona Piecucha pod 
głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 17 Radnych zagłosowało za 
przyjęciem wniosku, natomiast 2 Radnych wstrzymało się od głosu.  
W wyniku głosowania wniosek formalny Radnego Leona Piecucha został przyjęty.  
 
         Wicedyrektor Krubasik odpowiadając na pytanie Radnej Doroty Tomali poinformowała, 
iż Przewodniczącą Powiatowej Rady Zatrudnienia jest Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak, 
a członkami Rady są: Radny Stefan Wałach, Radna Danuta Wróbel, i reprezentująca PUP 
Wicedyrektor Edyta Krubasik. Kadencja w/w Rady trwa 4 lata. Powiatową Radę Zatrudnienia 
powołuje Starosta Powiatu.  
         Sekretarz Powiatu uzupełniła informację o składzie Powiatowej Rady Zatrudnienia 
informując, że oprócz 2 Radnych Powiatu (Stefan Wałach i Danuta Wróbel), w Radzie 
Zatrudnienia zasiada również przedstawicielka związków zawodowych Zakładów Azotowych 
Irena Tyburczy, przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych Pani Kisman, przedstawiciel 
Rolników (Opolskiej Izby Rolnej) Marek Froelich, przedstawiciel rzemieślników, Wójt 
Gminy Reńska Wieś Marian Wojciechowski i przedstawiciel środowiska nauczycielskiego 
(MOZ NSZZ Solidarność) Andrzej Lachowicz. W Powiatowej Radzie Zatrudnienia zgodnie  
z obowiązującymi przepisami zasiada przedstawiciel każdego środowiska przedsiębiorców.  
         Radna Danuta Wróbel powracając do dyskusji o programach dla osób 50+ 
poinformowała, iż spora grupa uczestników tego programu była zaangażowana przez urzędy 
gmin do wykonywania prac społeczno użytecznych. Niejednokrotnie była to jedyna 
możliwość zarobku dla tych osób. Radna zapytała czy w obecnym roku będzie szansa 
powtórzenia tego programu oraz czy osoby, które były objęte tym programem w ubiegłym 
roku będą ponownie mogły skorzystać z niego.  
         Wicedyrektor PUP poinformowała, iż w urzędzie jest zarejestrowanych 1 500 osób 
powyżej 50 roku życia, a wśród nich ponad 700 osób posiada wykształcenie podstawowe. Jest 
to główna przyczyna problemów ze znalezieniem dla nich pracy. Prace społeczno - użyteczne 
są oferowane właśnie tym osobom, ale przede wszystkim tym, którzy są klientami MOPS lub 
GOPS. Osoby te bardzo często powtórnie są angażowane w te działania. Jeśli osoba, która  
w poprzednim roku była na pracach społeczno – użytecznych znajduje się na liście MOPS lub 
GOPS to może skorzystać z tej formy w roku następnym. Zgodnie z przepisami ustawowymi 
do końca stycznia MOPS i GOPS-y opracowują listę osób, które później w ciągu roku są 
kierowane na prace społeczno – użyteczne.  
         Radna Jadwiga Mroczko zaznaczyła, iż osoby zaangażowane w prace społeczno – 
użyteczne nie pracują 8 godzin dziennie tylko 10 godzin tygodniowo. Za 1 godzinę otrzymują 
8 zł., a za przepracowany miesiąc 360 zł. Część tej kwoty musi sfinansować gmina, a część 
PUP. Gminy mające duże sołectwa i wiele pracy do wykonania bardziej potrzebują 
zaangażować osoby bezrobotne na roboty publiczne. Gmina Pawłowiczki korzysta z tych 
pracowników każdego roku. Radna poprosiła o wyjaśnienie czy w roku bieżącym będzie taka 
możliwość i o podanie wysokości wynagrodzenia osoby zatrudnianej na roboty publiczne. 
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         Pani Edyta Krubasik zapewniła, iż roboty publiczne i środki na nie są zaplanowane na 
rok bieżący. W chwili obecnej PUP dysponuje jednak znacznie większymi środkami na staże. 
Wynagrodzenie na robotach publicznych może osiągnąć najniższą płacę krajową plus składki 
ZUS. W przypadku stażu wynagrodzenie wynosi 900 zł. Dla bezrobotnego różnica w kwocie 
wynagrodzenia jest znaczna, ale dla PUP tańszym kosztem jest organizacja stażu niż robót 
publicznych. Osoba bezrobotna zarówno w przypadku stażu jak i w przypadku robót 
publicznych pracuje 8 godzin dziennie. Po rozmowach z Wójtami gmin PUP będzie zawierać 
porozumienia mówiące o tym, że w pierwszej kolejności bezrobotni będą wysyłani do pracy 
w ramach staży, a potem na roboty publiczne, a następnie na zatrudnienie przez gminę. Tym 
sposobem uda się wypracować efektywność, o którą PUP również musi walczyć, gdyż taki 
obowiązek nakłada na urząd ministerstwo. Środki finansowe muszą być wydatkowane w taki 
sposób, aby osiągnąć wskaźnik efektywności narzucony przez ministerstwo.  
         Radny Fryderyk Trautberg także podziękował za bardzo dobrze przygotowany materiał. 
Jako przedsiębiorca stwierdził, iż narzucanie pracodawcom obowiązku zatrudniania stażystów 
nie jest do końca dobre. W sytuacji braku dobrej koniunktury nie można nakazywać 
pracodawcy przyjmowania pracownika zwłaszcza, że duża część tych pracowników nabywa 
kwalifikację w wyniku kursu. Większość przedsiębiorców chciałoby zatrudnić w pełni 
wykwalifikowanych w danym zawodzie pracowników. Radny zaznaczył, iż trzeba mieć 
nadzieję na wzrost gospodarczy w regionie, bo wówczas pracodawcy będą mogli udźwignąć 
większe koszty pracownicze. Ponadto zapytał czy prawdą jest, że firma Cewe Color zgłasza 
zwolnienia pracowników.  
         Pani Wicedyrektor poinformowała, iż zwolnienia w firmie Cewe Color dotyczą oddziału 
ogólnego, a nie oddziału w Kędzierzynie – Koźlu. Zwolnienia dotyczą 1-2 osób, ale nie 
większej grupy.  
         Radny Marek Piątek odniósł się do kwestii 14,6 % stopy bezrobocia w kontekście 
masowych wyjazdów z Opolszczyzny do pracy w innych państwach. Zwrócił uwagę, iż mimo 
wyjazdów, z powodu których bezrobocie powinno się zmniejszać nadal panuje tendencja 
wzrostowa. Radny zapytał czy PUP ma rozeznanie czy osoby wyjeżdżające tymczasowo do 
pracy w innych krajach są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w celach 
ubezpieczeniowych.  
         Wicedyrektor Krubasik poinformowała, iż stopa bezrobocia na koniec grudnia 2013r. 
wynosiła 14,6 %, natomiast na koniec stycznia br. wzrosła do 15,5%. Kędzierzyńsko – 
Kozielski rynek pracy jest bardzo specyficzny. Wiele osób posiada podwójne obywatelstwo. 
W grudniu i styczniu rejestrują się osoby, które przyjeżdżają na odwiedziny świąteczne. Stąd 
w czasie, kiedy w województwie zmniejsza się bezrobocie w Kędzierzynie – Koźlu ono 
rośnie. W miesiącu styczniu zarejestrowało się w PUP o 300 osób więcej i dlatego 
odnotowano tak znaczy wzrost stopy bezrobocia. Ta liczba w związku ze specyfiką terenu 
pod koniec marca się zmniejszy, bo mieszkańcy powiatu znów wyjadą do pracy za granicę.  
W chwili obecnej już bardzo wiele osób zgłasza wyjazd do pracy za granicę.  
         Radny Marek Piątek zauważył, iż bardzo wiele osób wyjechało za granicę na stałe,  
a mimo to bezrobocie się nie zmniejsza tylko rośnie. Gdyby wszystkie te osoby wróciły to 
bezrobocie w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim wyniosłoby 30 %.  
         Wicedyrektor PUP przyznała, że tak mogłoby się stać. Poinformowała, iż bezrobotny do 
PUP musi zgłaszać się co 3 miesiące w wyznaczonym terminie. Oprócz tego każdy może być 
wezwany w międzyczasie. Jeśli wezwana osoba stawia się w urzędzie to PUP nie jest w stanie 
wykazać, że pracuje ona za granicą kraju. Jedyną możliwością udowodnienia tego faktu jest 
ewentualne otrzymanie anonimowej informacji, a to zdarza się co jakiś czas. Najwięcej 
zgłoszeń do pracy odbywa się przed świętami Bożego Narodzenia, po czym w miesiącu lutym 
i marcu zaczynają się wyjazdy do pracy za granicą.  
         Radny Rajmund Frischko odnosząc się do wysokości stopy bezrobocia i wyjazdów 
mieszkańców do pracy za granicami kraju zaznaczył, iż część ukrytego bezrobocia ma 
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związek również z faktem, że mieszkańcy ubezpieczają się także w KRUS. Te osoby nie 
zostały ujęte w zestawieniach danych PUP, bo gdyby tak było to bezrobocie rzeczywiście 
zbliżałoby się do 30 %. Radny zapytał czy PUP może wyselekcjonować firmy na terenie 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, które stale się rozwijają i systematycznie zatrudniają 
osoby bezrobotne.  
         Pani Krubasik potwierdziła, iż PUP współpracuje z wieloma takimi firmami. Są to 
głównie firmy budowlane, przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne.  
         Radny Rajmund Frischko stwierdził, iż firmom tym należy udzielić wsparcia i pomocy, 
bo dalszy ich rozwój umożliwi zwiększenie zatrudnienia. Odnośnie firm budowlanych Radny 
zapytał czy zatrudniają one na okres czasowy marzec-październik. 
         Pani Dyrektor zapewniła, iż te firmy często otrzymują staże i refundacje. PUP pomaga 
też pracodawcom, którzy po raz pierwszy korzystają z usług urzędu, aby zachęcić ich do 
współpracy. Odpowiadając na pytanie o sposób zatrudniania w firmach budowlanych Pani 
Krubasik zaznaczyła, iż są to firmy sezonowe więc zdarza się, że w okresie zimowym kiedy 
nie ma pracy muszą swoich pracowników częściowo zwolnić tzn. ograniczyć zatrudnienie. 
         Radny Jakub Gładysz przypomniał podaną podczas prezentacji informację,  
iż mankamentem dla PUP jest brak środków na wyjazdy pracowników urzędu w teren do 
pracodawców. Poprosił o wyjaśnienie czy wyjazdy do pracodawców stanowią duży wkład  
w pozyskanie nowych miejsc pracy oraz jakie środki potrzebne byłyby na sfinansowanie tych 
wyjazdów.  
         Pani Wicedyrektor poinformowała, iż kilka lat temu w PUP utworzono stanowisko 
zewnętrznego pośrednika pracy w celu dokonywania wizyt w zakładach pracy. Pracownik ten 
jeździł do zakładów według opracowanego planu wizyt przygotowanych w oparciu  
o wymogi i narzucone odgórnie procedury. Aktualnie te wizyty ograniczają się do momentu, 
kiedy PUP sprawdza zasadność przyznania refundacji dotacji lub staży. Głównym celem jest 
sprawdzenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, aby zaplanować rodzaj szkoleń na 
przyszłość i możliwości zatrudnienia pracowników o konkretnych kwalifikacjach. PUP 
potrzebowałby środki na finansowanie tych wizyt. Urząd dysponuje samochodem 
służbowym, ale jest on na tyle użytkowany, że nie można byłoby wysłać pracownika na cały 
dzień w teren. PUP w obecnej chwili nie posiada pracownika, który mógłby dokonywać tych 
wizyt, a jest to stanowisko potrzebne i wskazane w standardach usług rynku pracy. 
Zewnętrzny pośrednik pracy ma pozyskiwać klientów, czyli przedsiębiorców i zachęcać ich 
do tego, aby zgłaszali miejsca pracy urzędowi, a nie mediom. PUP planuje w roku bieżącym 
zwiększyć zatrudnienie o 1 osobę, której zadaniem będą wizyty w zakładach pracy 
przesuwając część etatu z kończącego się projektu dotyczącego udzielania dotacji  
w wysokości 40 000 zł.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu kończąc dyskusję serdecznie podziękował za bardzo 
dobrze przygotowaną informację i interesującą prezentację. Podziękowania przekazał także za 
całoroczną pracę wszystkim pracownikom urzędu.  
 
Ad. 8 a)  
         Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka omówiła szczegółowo 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.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała 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.  
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W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem 
uchwały.   
Uchwała Nr LI/379/2014 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)  
Skarbnik Powiatu 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.  
 
         Radna Dorota Tomala upewniła się, że w dzisiejszych uchwałach budżetowych nie 
znalazła się kwota 80 000 zł. proponowana przez Zarząd Powiatu na media.  
         Skarbnik Powiatu oraz Przewodniczący Rady Powiatu zwrócili uwagę, iż niniejsza 
kwota była wymieniona w uchwale w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 rok 
podjętej przed momentem przez Radę.  
W trakcie krótkiej dyskusji Radna Dorota Tomala wyjaśniła, iż przez niedopatrzenie 
zagłosowała za uchwałą zawierającą tę kwotę. Zaznaczyła, iż głosowanie kilku zadań i zmian 
w budżecie w jednej uchwale jest rozwiązaniem niefortunnym, gdyż nie umożliwia rezygnacji 
np. z jednego z wymienionych zadań. W obecnej formie Radny nie godząc się na jedno  
z zadań musiałby jednocześnie zagłosować przeciw pozostałym wymienionym w uchwale.  
 
         Wiceprzewodnicząca Danuta Wróbel odczytała, a Przewodniczący Piotr Jahn 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 LI/380/2014 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. Niniejszą uchwałę załączono 
do protokołu.  
 
c) 
         Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia Marek Waszkiewicz 
uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy i planu 
dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim w 2014r.  
Zaznaczył, iż w przedmiotowym projekcie zmianie ulega plan dyżurów aptek zwłaszcza  
w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy. Dotychczas dyżurowały dwie apteki na terenie 
miasta, natomiast zgodnie z nowym planem 2 apteki będą pełnić dyżury tylko w dni 
ustawowo wolne od handlu tj. 12 dni w bieżącym roku (1apteka w Koźlu i 1 apteka  
w Kędzierzynie). Z pełnienia dyżurów wyłączono aptekę "Nowa" przy ul. Matejki 18, która 
do końca czerwca br. zawiesiła swoją działalność. Z dyżurowania wyłączono też aptekę  
w Sławięcicach z powodu zbyt dużego oddalenia od miasta. 
 
         Radny Fryderyk Trautberg wyraził nadzieję, iż tą uchwałą doprowadzono do 
ostatecznego kompromisu. Rada podejmując tę uchwałę przestanie narzucać aptekarzom 
dodatkowe dyżury.  
 
         Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Wróbel odczytała, a Przewodniczący Rady Powiatu 
poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia godzin 
pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim  
w 2014r. 
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W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, którzy jednogłośnie zagłosowali za podjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania Uchwała Nr LI/381/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – 
Kozielskim w 2014r. została jednogłośnie podjęta. Niniejsza uchwała – w załączeniu. 
 
d)  
        Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, iż konieczność podjęcia uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz zakresu działania stałych Komisji Rady 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego wynika z faktu rezygnacji Radnej Olgi Pokorskiej – 
Młodzińskiej i Radnego Leona Piecucha z pracy w Komisji Budżetu. (Pisma Radnych –  
w załączeniu). 
 
Do uzasadnionego projektu uchwały nie wniesiono uwag.  
 
         Wiceprzewodnicząca Danuta Wróbel odczytała, po czym Przewodniczący Rady 
Powiatu poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
składu osobowego oraz zakresu działania stałych Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego.  
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 16 Radnych zagłosowało za 
podjęciem uchwały, natomiast 3 Radnych wstrzymało się od głosu.  
W wyniku głosowania uchwała Nr LI/382/2014 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę  
w sprawie określenia składu osobowego oraz zakresu działania stałych Komisji Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego została podjęta zwykłą większością głosów. Niniejsza uchwała 
– w załączeniu.  
 
e)  
         Przewodniczący Rady Piotr Jahn poinformował, iż Radny Jakub Gładysz zgłosił 
pisemnie akces do pracy w Komisji Rewizyjnej i w związku z tym zachodzi potrzeba podjęcia 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia składu osobowego i zakresu działania 
Komisji Rewizyjnej.  
 
Do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  
 
         Wiceprzewodnicząca Danuta Wróbel odczytała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Rewizyjnej.  
         Radny Marek Piątek zaznaczył, iż regulamin mówi o tym, że w Komisji Rewizyjnej 
powinni pracować przedstawiciele klubów. Zapytał, jaki klub reprezentuje Radny Jakub 
Gładysz.  
         Radny Jakub Gładysz stwierdził, iż regulamin nie zabrania żadnemu Radnemu pracy  
w Komisji Rewizyjnej. 
         Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż zgodnie z przepisami w Komisji Rewizyjnej powinni 
pracować przedstawiciele wszystkich klubów, natomiast żadnemu z Radnych nie można 
zabronić pracy w Komisji.  
 
         Przewodniczący Rady Powiatu kończąc dyskusję poddał odczytany projekt uchwały pod 
głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 19 Radnych, spośród których 15 Radnych zagłosowało za 
podjęciem uchwały, natomiast 4 Radnych wstrzymało się od głosu.  
W wyniku głosowania uchwała Nr LI/383/2014 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę  
w sprawie określenia składu osobowego oraz zakresu działania Komisji Rewizyjnej została 
podjęta zwykłą większością głosów. Niniejszą uchwałę załączono do protokołu.   
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Ad. 9  
Na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęło 5 interpelacji: 
 
         Pierwszą interpelację zgłosił Radny Henryk Chromik, który w związku  
z przeprowadzeniem reorganizacji oświaty powiatowej zwrócił się o wskazanie efektów 
organizacyjnych oraz finansowych tego działania. Ponadto Radny poprosił o jednoznaczną 
informację odnośnie miesiąca i roku zakończenia inwestycji "budowa chodnika i przebudowa 
drogi powiatowej nr 1450 ul. Mickiewicza w miejscowości Bierawa". 
Kserokopię interpelacji załączono do protokołu.   
Radny otrzyma pisemną odpowiedź na zgłoszoną interpelację.  
         Starosta Małgorzata Tudaj wyjaśniła, iż przedmiotowe zadanie drogowe zostało 
zakończone, więc z niezrozumiałego dla niej powodu w interpelacji Radny pisze  
o dokończeniu zadania. Pani Starosta uważa, iż zadania inwestycyjne powinny być 
wykonywane we wszystkich gminach powiatu, a np. w Polskiej Cerekwi od wielu lat nie 
zrobiono niczego, podczas gdy gmina Bierawa była dosyć istotnie dofinansowana w formie 
zadań drogowych. Jeżeli będą środki i zostaną wyznaczone zadania w mieście i gminach 
powiatu to wówczas będzie można zastanowić się i realizować zadanie. Na dzień dzisiejszy 
nie można jednak powiedzieć, że zadanie będzie wykonane, ani że nie będzie wykonane. 
Należy pamiętać, że dołożono ponad 100 000 zł. do budowy chodnika i przebudowy drogi 
powiatowej ul. Mickiewicza w Bierawie. Chodnik został zakończony, a jezdnia poprawiona.  
         Radny Henryk Chromik stwierdził, iż do zakończenia tego zadania zgodnie  
z odpowiedzią na interpelację podpisaną przez Panią Starostę: "wartość kosztorysowa robót 
obejmujących wykonanie całości zadania (dokończenie nawierzchni bitumicznej) wynosi  
165 949,00 zł., a ewentualny termin jej wykonania to 2 miesiące od momentu podjęcia decyzji 
o jego realizacji z jednoczesnym uwzględnieniem tego zadania w budżecie." Radny zaznaczył, 
iż w jego opinii zadanie nie jest zakończone. Jeśli nie ma pieniędzy to należy jednoznacznie 
poinformować, iż środków w kwocie blisko 166 000 zł. nie ma i w tym roku zadanie nie 
zostanie wykonane, ale nastąpi to np. w 2015 roku.   
 
         Drugą interpelację złożyła Radna Danuta Wróbel, która również poruszyła kwestię 
dotyczącą wykonania pozostałej części jezdni ul. Mickiewicza w Bierawie w związku  
z deklaracją złożoną przez członków Zarządu obecnych przy odbiorze wykonanego zadania.  
(Kopia interpelacji – w załączeniu). Radna zaznaczyła, iż popiera Radnego Henryka 
Chromika w tym temacie i przypomniała, że Radny nie był obecny przy odbiorze, w którym 
uczestniczyli: Starosta Powiatu, Wicestarosta, członkowie Zarządu i Przewodniczący Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa. W trakcie odbioru przeprowadzono rozmowę, z której 
wynikało, że jeśli gmina dołoży 30 %, to niniejsza inwestycja będzie dokończona. Radna wie, 
że gmina taką deklarację złożyła na piśmie, dlatego chciałaby, aby Zarząd dotrzymał słowa  
i by dokończono tę inwestycję.  
Radna otrzyma pisemną odpowiedź na złożoną interpelację.  
         Pani Starosta ponownie podkreśliła, iż inwestycja na ul. Mickiewicza została 
zakończona.  
 
         Trzecią i czwartą interpelację zgłosiła Radna Barbara Wołowska, która podziękowała za 
odpowiedź uzyskaną na interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji, lecz zaznaczyła,  
iż odpowiedź ta nie jest zadowalająca. Zapewniła, iż nadal będzie walczyć o wykonanie 
wskazanych przez nią zadań. W swoich dzisiejszych interpelacjach Radna zwróciła się  
o sprawdzenie stanu oznakowania pionowego na drogach powiatowych w gminie Reńska 
Wieś, gdyż sołtys wsi Łężce zgłaszał zastrzeżenia dotyczące braku znaków lub ich złego 
stanu. Następnie Radna wystąpiła o remont barierek ochronnych przy drodze powiatowej 
Długomiłowice – Gierałtowice (przy ul. Naczysławskiej w Długomiłowicach i przy  
ul. Głównej w Gierałtowicach). Kopie interpelacji - w załączeniu.  
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Na złożone interpelacje Radna otrzyma pisemną odpowiedź.  
 
         Piątą interpelację zgłosił Radny Fryderyk Trautberg, który zwrócił się o wykonanie prac 
porządkowych na drogach powiatowych, zwłaszcza usunięcie zanieczyszczeń i śmieci 
zalegających w rowach przydrożnych. Niniejsze prace trzeba wykonać przede wszystkim na 
odcinku DK 38 – Gierałtowice.  
Kserokopię interpelacji załączono do protokołu.   
Radny otrzyma pisemną odpowiedź na zgłoszoną interpelację.  
 
Ad. 10 
         Radny Henryk Chromik poinformował, iż nie został powiadomiony o odbiorze 
powykonawczym na ul. Mickiewicza w Bierawie.  
         Radny Marek Piątek poparł interpelację Radnego Henryka Chromika w sprawie 
dokończenia inwestycji na ul. Mickiewicza w Bierawie. Istniejący tam uskok powoduje,  
że Zarząd powinien wstydzić się, że droga ta nie została zakończona. Radny poinformował,  
iż tę kwestię zgłaszał już na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Stanął na stanowisku,  
że należy wygospodarować kwotę 160 000 zł., która z pewnością po przetargu okaże się 
mniejsza i wykonać to zadanie.  
         Pani Starosta przypomniała, iż na odbiorze powykonawczym sugerowała, aby  
w miejscu uskoku ustawić znak ograniczający prędkość na ul. Mickiewicza. Stwierdziła,  
iż z dalszą inwestycją trzeba poczekać do przyszłego roku.  
 
         Radny Leon Piecuch odniósł się do kwestii utworzenia hospicjum. Poinformował,  
iż wyborcy zgłaszają mu uwagi, że wstydem jest brak hospicjum w Kędzierzynie – Koźlu. 
Stwierdził, iż wyczuwa niechęć do tego, aby hospicjum faktycznie powstało, bo kiedy 
działania zmierzają do finalizacji niniejszego tematu to zawsze zbliżają się wybory i opozycja 
robi wszystko, aby ustępująca władza nie miała atutu w postaci utworzenia hospicjum. Wielu 
starszych mieszkańców powiatu bardzo potrzebuje, aby hospicjum powstało. Radny zwrócił 
się do Starosty i Zarządu Powiatu z prośbą, aby powrócić do niniejszego tematu i umożliwić 
utworzenie hospicjum. 
 
         Radna Jadwiga Mroczko skierowała do Zarządu Powiatu prośbę o uwzględnienie  
w podziale wolnych środków w budżecie powiatu zadań drogowych we wszystkich gminach. 
Zaproponowała, aby Starosta i Wicestarosta dokonali objazdu dróg powiatowych i spotkali 
się z wójtami konsultując, które potrzeby w gminach są najpilniejsze.  
 
Ad. 11 
         Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż następna sesja Rady Powiatu odbędzie 
się zgodnie ze statutem w ostatni wtorek miesiąca marca. Następnie Pan Przewodniczący 
zakończył obrady LI sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  
 
Protokołowała 
Anna Kramarz      

       Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                              mgr Piotr Jahn 

 
 
 


