
Protokół Nr XLIX/06
z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 21 wrze śnia 2006 roku
 
 
Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 21 września 2006 roku o godz. 14.00. Miejscem
obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.
 
Na wstępie Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  przywitał zebranych, otworzył sesję i na podstawie
listy obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 25 radnych. Lista obecności radnych
stanowi    załącznik  nr  1   do  protokołu  z  obrad  XLIX  sesji  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  .  Następnie
przywitał gości. 
 
Ad. 2
Przewodnicz ący Rady Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  porządek  obrad sesji  został  dostarczony
radnym wraz z materiałami na sesję i przedstawia się następująco:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.    Przedstawienie porządku obrad. 
3.    Przyjęcie protokołu z obrad  XLVIII sesji Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLVIII sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski i oświadczenia  radnych.
7.    Odpowiedzi na zapytania i  interpelacje radnych.
8.    Informacja z  wykonania budżetu Powiatu za I półrocze  2006.
9.    Informacja o aktualnej sytuacji w służbie zdrowia na terenie Powiatu.
10.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu za I półrocze 2006 roku.
11.  Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze  2006 r. 
12.  Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu   Wodzisławskiego. 
13.  Rozpatrzenie projektów uchwał w  następujących sprawach:

a)    zmiany uchwały nr XLV/534/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 kwietnia 2006 roku w
sprawie ustanowienia medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego", 

b)    przyznania medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego",
c)    wyrażenia woli  przystąpienia Powiatu Wodzisławskiego -  Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu

Śląskim, Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim do Programu Inicjatywy Wspólnotowej
Equal – Działanie  3, 

d)   dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji
pracowni Rtg przy Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, przy ul. Orkana 8, 

e)   dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegających  na  likwidacji
określonych komórek organizacyjnych - (Pszów, Kornowac, Jejkowice), 

f)     dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegających  na  likwidacji
określonych komórek organizacyjnych – (Gaszowice, Radlin, Pszów),

g)    przyznania dotacji  samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą  „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” na wymianę windy w pawilonie głównym szpitala, 

h)    przyznania dotacji  samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą  „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” na remont i modernizację Oddziału Neurologicznego, 

i)     wyrażenia  zgody  na  dokonanie  darowizny  zabudowanej  nieruchomości  stanowiącej  własność
Powiatu Wodzisławskiego na rzecz Powiatu Rybnickiego, 

j)     udzielenia Miastu Wodzisław Śląski pomocy finansowej na wykonywanie zadań własnych gminy w
zakresie pomocy społecznej, 

k)    wyrażenia  woli  złożenia  przez  Powiat  Wodzisławski  wniosku  o  dofinansowanie  z  Krajowego
Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 w ramach Programu Likwidacji Miejsc
Niebezpiecznych na Drogach zadania pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania ul. Turska, 1-go Maja,
Skrzyszowska w Mszanie wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej”,

l)     wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  o  udzieleniu  pomocy  finansowej  przez  Powiat
Wodzisławski  Gminie  Wodzisław  Śląski  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadania  pod  nazwą:
„Remont nawierzchni i chodnika przy ul. Gałczyńskiego w Wodzisławiu Śl.”,

m)  zmiany  uchwały  Nr  XLI/473/2005  z  dnia  22  grudnia  2005  r.  w  sprawie  budżetu  Powiatu
Wodzisławskiego na 2006 rok (zwiększenie planu o 547 241 zł),

n)   zmiany  uchwały  Nr  XLI/473/2005  z  dnia  22  grudnia  2006  r.  w  sprawie  budżetu  Powiatu



Wodzisławskiego na 2006 rok (zwiększenie planu o 668 600 zł),
o)   zasad trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających

Powiatowi  Wodzisławskiemu  lub  jego  jednostkom  organizacyjnym,  do  których  nie  stosuje  się
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

p)    odwołania Sekretarza Powiatu Wodzisławskiego.
14.      Informacje bieżące. 
15.      Zamknięcie obrad  XLIX sesji. 

 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – zaproponował zmianę do porządku obrad sesji, aby pkt 9
„Informacja o aktualnej sytuacji w służbie zdrowia na terenie Powiatu” przesunąć w miejsce pkt 5. Następne
punkty  odpowiednio  zmieniłyby  swoją  kolejność.  Związane  jest  to  z  faktem,  iż  przybyła  liczna  grupa
pracowników służby zdrowia.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do głosowania  zmiany do  porządku obrad.  W
głosowaniu  wzięło  udział  16  radnych.  Za  zmianą  porządku  obrad  głosowało  16  radnych,  bez  głosów
przeciwnych i wstrzymujących. Zmiana do porządku obrad została przyjęta.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – ponadto poinformował, że wpłynął również wniosek o zmianę
porządku obrad. Należałoby w pkt 13r rozpatrzyć  projekt uchwały w sprawie oświadczenia Rady Powiatu
Wodzisławskiego dotyczącego przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego listy projektów kluczowych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do głosowania  zmiany do  porządku obrad.  W
głosowaniu  wzięło  udział  16  radnych.  Za  zmianą  porządku  obrad  głosowało  16  radnych,  bez  głosów
przeciwnych i wstrzymujących. Zmiana do porządku obrad została przyjęta.
 
Po wniesieniu poprawek porządek obrad XLIX sesji przedstawił się następująco:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.    Przedstawienie porządku obrad. 
3.    Przyjęcie protokołu z obrad  XLVIII sesji Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLVIII sesji.
5.    Informacja o aktualnej sytuacji w służbie zdrowia na terenie Powiatu.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wnioski i oświadczenia  radnych.
8.    Odpowiedzi na zapytania i  interpelacje radnych.
9.    Informacja z  wykonania budżetu Powiatu za I półrocze  2006.
10.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu za I półrocze 2006 roku.
11.  Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze  2006 r. 
12.   Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu   Wodzisławskiego. 
13.   Rozpatrzenie projektów uchwał w  następujących sprawach:

a)    zmiany uchwały nr XLV/534/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 kwietnia 2006 roku
w sprawie ustanowienia medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego”, 

b)    przyznania medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego”,
c)     wyrażenia  woli  przystąpienia  Powiatu  Wodzisławskiego  -  Starostwa  Powiatowego  w

Wodzisławiu  Śląskim,  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Wodzisławiu  Śląskim  do  Programu
Inicjatywy Wspólnotowej Equal – Działanie  3, 

d)    dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu
opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na
likwidacji pracowni Rtg przy Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, przy ul.
Orkana 8, 

e)    dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą  „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji
określonych komórek organizacyjnych - (Pszów, Kornowac, Jejkowice), 

f)      dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu
opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegających  na
likwidacji określonych komórek organizacyjnych – (Gaszowice, Radlin, Pszów),

g)    przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” na wymianę windy w pawilonie głównym szpitala, 

h)    przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” na remont i modernizację Oddziału Neurologicznego, 

i)      wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Wodzisławskiego na rzecz Powiatu Rybnickiego, 

j)       udzielenia  Miastu  Wodzisław  Śląski  pomocy  finansowej  na  wykonywanie  zadań  własnych



gminy w zakresie pomocy społecznej, 
k)     wyrażenia woli złożenia przez Powiat  Wodzisławski  wniosku  o  dofinansowanie z Krajowego

Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 w ramach Programu Likwidacji
Miejsc Niebezpiecznych na Drogach zadania pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania ul. Turska,
1-go Maja, Skrzyszowska w Mszanie wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej”,

l)       wyrażenia  zgody na zawarcie  porozumienia  o  udzieleniu  pomocy finansowej  przez Powiat
Wodzisławski  Gminie Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na realizację  zadania pod nazwą:
„Remont nawierzchni i chodnika przy ul. Gałczyńskiego w Wodzisławiu Śl.”,

m)  zmiany  uchwały  Nr  XLI/473/2005  z  dnia  22  grudnia  2005  r.  w  sprawie  budżetu  Powiatu
Wodzisławskiego na 2006 rok (zwiększenie planu o 547 241 zł),

n)     zmiany  uchwały  Nr  XLI/473/2005  z  dnia  22  grudnia  2006  r.  w  sprawie  budżetu  Powiatu
Wodzisławskiego na 2006 rok (zwiększenie planu o 668 600 zł),

o)    zasad  trybu  umarzania,  odraczania  lub  rozkładania  na  raty  należności  pieniężnych
przypadających Powiatowi Wodzisławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, do których
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

p)    odwołania Sekretarza Powiatu Wodzisławskiego,
r) oświadczenia Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego przyjęcia przez Zarząd Województwa

Śląskiego listy projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 – 2013.

14.  Informacje bieżące. 
       15.   Zamknięcie obrad  XLIX sesji. 

 
Ad. 3
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –poinformował,  że  zgodnie  ze  Statutem  Powiatu
Wodzisławskiego uwagi do protokołu z sesji Rady Powiatu można wnosić do momentu rozpoczęcia kolejnej
sesji.
W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania. Obecnych na sali było 16 radnych. Za przyjęciem
głosowało 16 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Protokół Nr XLVIII/06 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 25 sierpnia 2006r. został przyjęty.
 
Ad. 4
Starosta Powiatu p. J. Materzok  - przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
ostatniej sesji oraz informację o przetargach. Sprawozdanie stanowi   załącznik nr 2   do protokołu     z obrad  
XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.  Informacja o przetargach stanowi    załącznik nr 3   do  
protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 5
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p.  I. Koczy  – przedstawiła informację o funkcjonowaniu
służby zdrowia w Powiecie Wodzisławskim. Ww. informacja stanowi  załącznik nr 4  do protokołu z obrad
XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Dyrektor  SP ZOZ  w Wodzisławiu  Śl.  p.  E.  Klapuch  –  powiedział,  że  przychody ogółem  narastająco
wyniosły  19.112.605  zł,  koszty  ogółem  narastająco  wyniosły  19.848.807  zł.  Miesięcznie  przychody  to
2.322.969 zł, a koszty miesięcznie to 2.448.315 zł. Wynik finansowy narastająco za osiem miesięcy to jest to
strata 736.201 zł. Natomiast wynik finansowy za ostatni miesiąc to strata 125.345 zł. Wskaźnik płynności
bieżący  0,31,  wskaźnik  płynności  szybki  0,29  i  wskaźnik  płynności  błyskawiczny  0,06.  SP  ZOZ  w
Wodzisławiu  Śl.  realizuje  ustalenia  z  czerwca br.  dotyczące wypłaty  premii  z  tytułu  sporu  zbiorowego i
wpłacono  kwotę  330.073  zł.  Jeżeli  chodzi  o  wykonanie  kontraktu  to  lecznictwo  stacjonarne  za  osiem
miesięcy 103,97%, opieka ambulatoryjna specjalistyczna 108,15% oraz pogotowie 99,94%. 
 
Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach p. B. Capek  – przedstawiła wynik finansowy SP ZOZ w Rydułtowach za
osiem  miesięcy  br.  Powiedziała,  że  przychody  miesięczne  wyniosły  2.255.482  zł,  a  narastająco
17.023.625,85 zł.  Koszty ogółem miesięcznie  wyniosły 2.246.926zł,  a  narastająco  18.064.283 zł.  Wynik
finansowy miesięczny zysk 8.555,56 zł, narastająco starta 1.040.657,66 zł. W miesiącu sierpniu w wyniku
podpisanego  porozumienia  ze  związkami  zawodowymi  dyrekcja  zawiesiła  wypłatę  dodatkowego
wynagrodzenia. Z układu ratalno – warunkowego za 2005 rok została wypłacona 6 rata w kwocie 40.842 zł.
W  czwartym  kwartale  na  wzrost  wynagrodzeń  zgodnie  z  ustawą  SP  ZOZ  w  Rydułtowach  otrzymał
dodatkowe środki z NFZ w wysokości około 885.000 zł. Realizacja kontraktu: stacjonarna opieka zdrowotne
107,58%, specjalistyczna opieka zdrowotna 115,71%. Zobowiązania ogółem zakładu w miesiącu sierpniu do
lipca spadły o 215.981 zł, a wymagalne o 55.963 zł.
 



Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  –poinformował, że w omawianym punkcie przewidział również
wystąpienia przedstawicieli niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, którzy zostali zaproszeni na obrady
sesji. Jednak na obrady nie przybyli.
 
Radny  p.  D.  Majcherek  –  przedstawił  interpelację  w  sprawie  sytuacji  w  SP ZOZ  w  Wodzisławiu  Śl.
dotyczącej przekazania części załogi, tj. salowych, sanitariuszy oraz fasowaczek innemu pracodawcy. Ww.
interpelacja   stanowi   załącznik nr 5   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Radny p. P. Cybułka  -   zasugerował, że tak się ostatnio dzieje, iż o sprawach bardzo istotnych i bardzo
ważnych dla Powiatu Wodzisławskiego radni nie dowiadują się na sesji Rady, tylko z prasy (informowani
przez dziennikarzy),  a  nie  przez osoby które są  do  tego powołane.  Stwierdził,  że „uderzyło”  go zdanie
cytowane przez Dyrektora SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. p. E. Klapucha, a cytowane w jednym z tygodników ze
spotkania z załogą, że personel źle i niewystarczająco wydajnie pracuje. Zapytał czy spółce, której ci ludzie
mają być oddani będą pracowali  lepiej, dlatego że będą pracowali w spółce, a nie w społecznym zoz – ie. W
jakim  celu  wydano  pieniądze  na  ISO,  czy  te  zasady,  przepisy  i  standardy  nie  są  w  chwili  obecnej
przestrzegane.  Jeśli  nie,  to  zapytał  –  dlaczego wyrzucono te  pieniądze? Ponadto  zapytał  dlaczego nie
wypłacono zaległych świadczeń z tytułu 203, na które Szpital otrzymał kredyt i pomoc finansową Powiatu?
Stwierdził,  że do tej pory SP ZOZ w Wodzisławiu Śl.  był wzorem „wszelkich cnót”  jakie mogą być  w tej
dziedzinie. SP ZOZ Rydułtowy jest zły i się w nim źle dzieje, a w SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. wszystko jest
ok.  Według  niego,  źle  jest  prowadzona  kreatywna  księgowość  i  nierzetelnie  został  wykonany  bilans
finansowy skoro dowiadujemy się, że są zaległości z tytułu niewypłaconych 203.
 
Radny p. D. Majcherek  – zapytał, czy Dyrektor SP ZOZ w Wodzisławiu Śląskim wie jaki wynik finansowy
będzie  generował  podmiot,  który  przejmie  sporą  grupę  pracowników,  jeżeli  chodzi  o  przedmiotową
działalność, która ma być wydzielona?
 
Wicestarosta  Powiatu  p.  J.  Żywina  –  stwierdził,  że  chciałby  w  kilku  zdaniach  ustosunkować  się  do
informacji,  które usłyszał, jako członek Zarządu Powiatu odpowiedzialny za służbę  zdrowia, a także jako
przewodniczący rady społecznej SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. Powiedział, że postara się tą swoją odpowiedź
podzielić  na dwie części. W pierwszej powiedzieć  o SP ZOZ w Wodzisławiu, a w drugiej odnieść  się do
konkretnej  sytuacji.  Zasugerował,  że  są  różne  sposoby  prowadzenia  kampanii  wyborczej  on  jednak  jej
jeszcze nie prowadzi. Ale nawet w tym nie można ulec emocjom, ani ludzkich emocji wykorzystywać. Przykro
mu, że zebrani występowali do różnych osób, organizacji związków zawodowych, a nie do rady społecznej,
ani do radnych, czy tez kierownictwa Starostwa. Odbiera to jako brak zaufania i stwierdził, że on na taki brak
zaufania nie zasłużył. Zostało powiedziane, że nagle w SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. sytuacja jest zła, a był
tam przedstawiany raj, to takie sformułowania są krzywdzące nie tylko dla Dyrekcji. Dyrektora p. E. Klapucha
można zmienić, jeżeli będą powody, albo godny następca. Tylko trzeba to robić sprawiedliwie. Zasugerował,
że  chyba  wszyscy  zapomnieli,  że  jeszcze  niedawno  otwarto  CPR  na  bazie  przejętego  pogotowia
ratunkowego oraz pozyskaliśmy karetki i wypłaciliśmy 203. Zasugerował, że należy słuchać sprawozdania
Starosty,  w którym  powiedział,  że  w dnu 10 kwietnia  br.  SP ZOZ Wodzisław Śl.  wypłacił  zobowiązania
wynikające z tytułu ustawy 203 za rok 2004 i nie posiada z tego tytułu zobowiązań wobec pracowników.
Odsetki na bieżąco są wypłacane. Powiedział, że Dyrektor p. B. Capek zdobyła się na bardzo ryzykowny
krok ale zrobiła to w porozumieniu z całą załogą i zawiesiła wypłaty podwyżek. Natomiast Dyrektor p. E.
Klapuch tego nie zrobił i podwyżki są na bieżąco realizowane. Zasugerował, że te fakty przeszły bez echa.
Zapomnieliśmy także o pożyczkach po 1.000.000 zł dla obydwu zoz – ów i teraz o uporczywych działaniach
żeby te pożyczki  umorzyć  z  budżetu Powiatu.  Dlatego podejmuje się  ryzykowne decyzje w tej  sprawie.
Według niego tym szpitalom trzeba tą pożyczkę umorzyć, a w związku z tym należy zrobić wszystko żeby
przepis  był  tak  klarowny  aby  nikt  nie  zarzucił  jego  obejścia.  Będzie  apelował,  aby  SP  ZOZ  –  wi
wodzisławskiemu dać 110.000 zł dotacji. Dlatego poprosił o podjęcie uchwały w ww. sprawie. Według niego
to jest ocena o dobrym funkcjonowaniu obydwu rad zoz –ów. W obydwu zoz – ach zostały przeprowadzone
bardzo wielkie restrukturyzacje, dzisiaj  będziemy je robić  w zoz – ie Rydułtowskim. Poinformował, że na
jednym piętrze „budynku starego szpitala”  powstanie Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Rodzin Objętych
Przemocą. Wczoraj rozmawiał z Dyrektorem p. E. Klapuchem na temat poruszonej sprawy, co można zrobić
żeby  tą  atmosferę  dobrą  podtrzymać,  a  jednocześnie  żeby  próbować  rozładować  i  rozwiązać  konflikt
społeczny, który wystąpił w SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. Powiedział, że na spotkaniu w ZOZ – ie Dyrektor p.
E. Klapuch przedstawił swoje argumenty i zasugerował, że z przyczyn ekonomicznych są to argumenty nie
do zbicia, gdyż Dyrektor odpowiada za cały Szpital ze wszystkimi tego konsekwencjami i w związku z tym za
sprawy finansowe też. O sprawach finansowych zobowiązaniach i obciążeniach przypominają nam władze,
czyli  Ministerstwo Zdrowia i  to one w pierwszym rzędzie powinny widzieć  człowieka, a Powiatowi grożą
zamknięciem  jednego  ze  Szpitali,  dlatego  że  ma  zadłużenia.  Poprosił  Dyrektora  p.  E.  Klapucha  aby
wstrzymał  się  z  decyzją.  Odbędą  się  jeszcze  rozmowy  z  Dyrektorem  p.  E.  Klapuchem,  a  później  z
zainteresowanymi.  Obiecał,  że decyzja o zmianie  sytuacji  zainteresowanych ze  Szpitala nie zapadnie z



dniem 1 stycznia 2007 roku.
 
Radny p. P. Cybułka  – ad vocem do wypowiedzi  Wicestarosty p. J.  Żywiny.  Zapytał kiedy Ministerstwo
Zdrowia przysłało informację do Starostwa o konieczności likwidacji jednego ze Szpitali?
 
Radny p. D. Majcherek  – ad vocem do wypowiedzi Wicestarosty p. J. Żywiny. Zasugerował, że przez 3 lata
i 10 miesięcy pomimo że mieli różne poglądy, to jednak myślał, że stosują zasadę „Fair play”, w dyskursie
publicznym, w tym co robią dla Powiatu i mieszkańców. Zasugerował, że chyba zapomniał, iż jest ustawa o
związkach  zawodowych.  Wszyscy  się  orientują,  iż  miejscem  jego  pracy jest  Zarząd  Regionu  Śląsko  –
Dąbrowskiej Solidarności i podobnie jak Starosta też ma swojego pracodawcę i zakres swoich obowiązków i
w tych obowiązkach jest miejsce w którym mieszkam i w którym znajduje się  Szpital w Wodzisławiu Śl.
Powiedział, że idąc na spotkanie w piątek nie informował o tym mediów, bo nie chodziło mu o robienie sobie
taniego poklasku. Chodziło o rozmowę dla dobra wspólnego jakich szukać rozwiązań. Gdyby miało dotyczyć
kampanii wyborczej to poinformowałby media, aby zrobić sobie tanią reklamę. Natomiast na tym spotkaniu w
piątek czas został poświecony rozwiązaniu sytuacji do której nie przyczyniły się osoby, które tam pracują ale
przyczyniły się  osoby które podejmują  decyzje.  W żadnym z protokółów z obrad sesji  przez cztery lata
Dyrektor  tej  placówki  nie  sygnalizował,  że istnieje  zagrożenie,  które ma dotyczyć  tej  grupy zawodowej.
Przykro  mu,  ze  Wicestarosta  p.  J.  Żywina posługuje się  wystąpieniem demagogicznym, że radny p.  D.
Majcherek w dniu dzisiejszym rozpoczął kampanię wyborczą. Zasugerował, że należałoby zapytać szefów
klubów czy radny p. D. Majcherek podjął decyzję o kandydowaniu. Dlatego poprosił o wzajemny szacunek.
Natomiast  to  Wicestarosta  p.  J.  Żywina  chce  kandydować  i  nawet  zmienił  nazwę  ugrupowania,  a  w
poprzedniej kadencji startował z SLD – UP, a być może dzisiaj sondaże mówią, że niezbyt popularna jest ta
partia i w związku z tym zmienił nazwę ugrupowania z którego będzie startował. Dlatego zasugerował, że
należy trzymać  się  faktów.  Jednak zmroziła  go informacja, która padła na tej  sali,  iż  Starostwo posiada
informację, iż jeden ze szpitali jest zagrożony likwidacją. Nigdy nie było takiej informacji, iż sytuacja jest tak
niedobra, że może do czegoś takiego dość.
 
Wicestarosta Powiatu p. J. Żywina  – ad vocem do poprzednich wypowiedzi. Stwierdził, że nie powiedział,
iż Starostwo otrzymało pismo, iż jeden szpital jest do likwidacji. Te sprawy będą wiadome w grudniu, jednak
należy zrobić wszystko aby do takiej ewentualnej decyzji być przygotowanym. Otrzymał pismo od Dyrektora,
w którym podane są suche fakty i dlatego zostały podjęte rozmowy. Natomiast jeżeli nie był na spotkaniach o
których mówił mu radny p. D. Majcherek to dlatego, że miał urlop i siłą rzeczy nie mógł na to spotkanie
przyjść, ani tych spraw starać się załatwić. Dlatego też należy mu dać tę możliwość. Zasugerował, że do
samego  końca  będzie  wypełniał  swoje  obowiązki  i  musi  być  przygotowany  na  podjęcie  takiej  decyzji.
Stwierdził, że jest gotów spotkać się tą grupą osób oraz przekazywać informacje z rozmów z Dyrektorem.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – zasugerował, że w imieniu Rady Powiatu, jak też obecnych na
sali  pracowników  SP ZOZ  w  Wodzisławiu  Śl.  pragnąłby  usłyszeć  jakieś  wiążące  postanowienia,  a  nie
przepychanki nic nie wnoszące do ww. sprawy. Ktoś z kompetentnych osób powinien odpowiedzieć na apel
radnego p. D. Majcherka, w jakim terminie rozpoczną się rozmowy z pracownikami i że zmiany mogą nie
nastąpić od 1 stycznia 2007 roku.
 
Radny p. D. Majcherek  – zasugerował, że wychodzi naprzeciw słowom Przewodniczącego Rady Powiatu i
według niego propozycje zostały zawarte w jego interpelacji. Poinformował, że na spotkaniu z pracownikami
SP  ZOZ  w  Wodzisławiu  Śl.  nieobecność  Wicestarosty  była  spowodowana  urlopem.  Według  niego
Wicestarosta Powiatu p. J. Żywina wychodzi naprzeciw propozycjom zawartym w jego interpelacji. Natomiast
powiedział, że czy związki w tych spotkaniach będą brały udział czy nie, jest kwestią do dyskusji, gdyż to
reguluje ustawa i  związki obligatoryjnie muszą  brać  w takich spotkaniach udział.  Pracownicy SP ZOZ w
Wodzisławiu  Śl.  zgromadzeni  na  sali  w  większości  są  reprezentowani  przez  dwa  związki  zawodowe.
Przypomniał ponadto, iż Związek Zawodowy „Solidarność” w swoim zadaniu ma zasadę, iż wszystkie osoby
które zwracają się z prośbą o reprezentowanie to związek ich reprezentuje. Zasugerował, że w tej kadencji
przyjdzie nam się jedynie zmierzyć  z wiedzą,  z którą do czynienia będą mieć radni wybrani w następnej
kadencji i przed nimi zostanie postawione wyzwanie, jak tą kwestię rozwiązać.
 
Radny p. P. Cybułka  – zasugerował, że jego pytania są w podobnym tonie co Przewodniczącego Rady
Powiatu.  Zapytał  czy  Starosta  nie  wiedział  o  zamiarach  przekształcenia  i  przekazania  części  załogi
prywatnej spółce i co leży u podstaw tej decyzji, a także dlaczego ją podjęto, jeśli teraz można się z niej w
każdej chwili wycofać?
Ponadto zapytał czy po zakończeniu tego bloku pytań,  nastąpi dalej dyskusja na temat stanu zdrowia w
Powiecie Wodzisławskim?
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że w tym temacie dopuszczona jest dyskusja
dotycząca służby zdrowia w Powiecie Wodzisławskim. Natomiast następnym punktem będą interpelacje i



zapytania radnych i tam prosiłby, aby nie poruszać tematu służby zdrowia.
 
Radny p. M. Kowalski  – powiedział, że informacja dotycząca restrukturyzacji jest przedwczesna, gdyż w
tym temacie nie odbyła się jeszcze Rada Społeczna SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. i nie była z tym tematem
zapoznania. W poniedziałek Rada Społeczna zajmie się  dogłębnie tematem i wyda opinię.Ttrudno teraz 
dyskutować, gdyż dokumenty i całość materiałów nie jest jeszcze dokładnie przeanalizowana. Według niego
problem ten zostanie rozwiązany właściwie.
 
Wicestarosta Powiatu  p.  J.  Żywina  –powiedział,  że dochodziły do niego informacje za pośrednictwem
Wydziału  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej  i  w  związku  z  tym  poprosił  o  informacje  Dyrektora  SP ZOZ  w
Wodzisławiu Śl. i wyjaśnienie otrzymał w dniu 18.09.2006r. Poinformował, że organizuje posiedzenie Rady
Społecznej w dniu 25.09.2006r. ( w poniedziałek) i rada zajmie się tym tematem oraz tematem dotyczącym
umorzeniem pożyczki.
 
Pani K. Daniluk ( salowa) – zapytała, czy Dyrektorowi SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. było można tak wcześnie
poinformować  pracowników  o  decyzji  przejścia  od  1.01.2007r.  pod  innego  pracodawcę  przed
skonsultowaniem tej  decyzji  z  Radą  i  Przewodniczącym. Wynika z tego,  że decyzja nie została jeszcze
podjęta, a ich poinformowano, że decyzja jest taka, a nie inna.
 
Dyrektor  SP ZOZ w Wodzisławiu Śl.  p.  E. Klapuch  – powiedział,  że jest mu przykro iż  taka sytuacja
zaistniała,  gdyż  padło  bardzo  wiele  nieprawdziwych  uwag  m.in.  kreatywna  księgowość,  nierzetelna
księgowość,  to  nie jest  prawdą,  gdyż  jest  badanie  bilansu.  Również  kredyty,  które otrzymaliśmy zostały
wypłacone,  gdyż  kredyt  bankowy  jest  monitorowany.  Ponadto  stwierdził,  ze  nigdy  nie  mówił,  iż  źle  i
niewystarczająco  pracuje  personel  (  salowe).  Powodem  takiego  czy  innego  działania  jest  sytuacja
ekonomiczna Szpitala.  On jest  odpowiedzialny przed Radą  za  to żeby Szpital  funkcjonował,  a  oddziały
pracowały i także za to aby pacjenci byli obsługiwani. Jeżeli nie interesowałby go los pacjenta i możliwości
leczenia, to mógłby spakować  walizki i iść. Jeżeli nie będzie pacjenta  w szpitalu, to nie będzie żadnych
pieniędzy z funduszu i nastąpi zamkniecie oddziałów i pracę straci duża grupa pracowników. Jego zamiar
dotyczył ogłoszenia przetargu na usługi dot. sprzątania i wszyscy pracownicy z tej grupy przeszliby do firmy
wyłonionej  w  przetargu,  zachowując  te  same  warunki  płacowe.  Ponadto  stwierdził,  ze  w  okolicznych
szpitalach – żywienie, pranie i sprzątanie realizują firmy zewnętrzne ( np. Jastrzębie , Racibórz, Pszczyna).
To nie jest tak, ze zamierzał robić cos nadzwyczajnego. Jednak zarządzający szpitalami robią co mogą aby
zachować płynność finansową zakładu, aby było i na płace i na leki i na strzykawki. Powiedział, ze nie może
spowodować aby Ministerstwo Zdrowia, Rząd, Parlament przekazał na leczenie większe środki finansowe.
Jednak on musi gospodarować tymi środkami które ma, aby pacjent miał zapewnione leczenie. Powiedział,
ze rozwiązanie satysfakcjonujące i dyrekcje i pracowników zostanie wypracowane wspólnie.
 
Radny p. D. Majcherek  – zapytał czy Dyrektor SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. mógłby odpowiedzieć na jego
pytanie, czy to co planuje w sensie restrukturyzacji, i jaki wynik finansowy jest planowany tego podmiotu,
który przejmie pracowników?
 
Dyrektor SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. p. E. Klapuch  – stwierdził, że nie wie ponieważ na te usługi jest
planowany przetarg i  dopiero w wyniku tego przetargu będzie wiadomo jaki  jest  efekt  ekonomiczny.  Na
pewno nie zdecyduje się na realizację tego typu usług, jeżeli to nie będzie korzystne dla Szpitala.
 
Pani A. Kurek  (sanitariuszka) – zapytała, że jeżeli wszystkie szpitale mają brygady sprzątające to, czy nie
mają  już  kłopotów  finansowych,  jeżeli  się  przekwalifikowały  i  czy  jeżeli  przeniesie  się  ludzi  do  brygad
sprzątających będą korzyści dla Szpitala?
 
Dyrektor SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. p. E. Klapuch  – powiedział, że jego wiedza opiera się na organizacji
innych szpitali, gdzie funkcjonują takie systemy. Jeżeli chodzi o jakość to na pewno jest bardzo dobra, gdyż
sprzątaniem zajmują się firmy profesjonalne, które od razu doposarzają pracowników w sprzęt w urządzenia,
maszyny i stosują nowoczesne środki, co w efekcie powoduje, że jakość usług jest dobra.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  powiedział,  że  z  dyskusji  wynika,  iż  posiedzenie  Rady
Społecznej SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. będzie w najbliższy poniedziałek i tam ten temat będzie omawiany.
Natomiast  Zarząd  Powiatu  z  Dyrektorem  będą  poszukiwali  takich  dróg,  aby możliwe  było  przesunięcie
terminu  1.01.2007r.  na  późniejszy.  Sprawa  będzie  załatwiona  tak,  że  zainteresowani  będą  zadowoleni,
odbędzie  się  także  dyskusja  z  udziałem  zainteresowanych  przedstawicieli  załogi  oraz  związków
zawodowych. Porozumienie wszystkich stron pozwoli załatwić ten problem.
 
Radny p. D. Majcherek  – powiedział, że Pani która zabierała głos oddała ideę sprawy, gdyż nie byłoby
dyskusji,  emocji  i  nerwów po  stronie  ludzi,  gdyby  nie  pochopna,  w  sposób  nieformalny  podejmowana



decyzja.
 
Radny p. P. Cybułka  – powiedział, że podejmował, już ten temat dwukrotnie. Ponadto zapytał jak można
podejmować  ważne  decyzje  bez  wiedzy  rady  społecznej?  Odczytał  interpelację  w  sprawie  odpowiedzi
udzielonej przez p. B. Capek Dyrektora SP ZOZ w Rydułtowach na jego pismo z dnia 7 lipca 2006r. oraz
interpelacji z dnia 24.08.2006r. w sprawie braku odpowiedzi na pismo skierowane do Dyrektora SP ZOZ w
Rydułtowach dotyczące niewystarczającej ilości anestezjologów. Ww. interpelacja s  tanowi   załącznik nr 6  
do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach p. B. Capek  – powiedziała, że wszyscy radni zapoznali się z pierwszym
pismem, które skierował do Dyrekcji SP ZOZ w Rydułtowach. Skierował pismo, które nie zawierało pytań,
tylko  stwierdzenia  i  fakty.  To  radny  p.  P.  Cybułka  stwierdził,  że  w  ww.  ZOZ  –  ie  pracuje  trzech
anestezjologów, że jest zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. W wyniku przeprowadzonych
rozmów i dużego szacunku do niego nie odpowiadała na te pytania, gdyż musiałaby odpowiedzieć „że radny
nie należy do osób które są fachowcami w temacie ochrony zdrowia”, ta liczba lekarzy jest wystarczająca. W
SP ZOZ w Rydułtowach od tego czasu nic się nie stało i tez nie stanie, gdyż pracują tam odpowiedzialne
osoby i razem kreujemy politykę zdrowotną.
 
Radny p. M. Szymanek  – stwierdził, że wysłuchaliśmy dzisiaj wielu dramatycznych wystąpień, oskarżeń  i
czas na pewne podsumowania. Według niego cała sprawa polega na błędzie komunikacji werbalnej, który
jest  przyczyną  wystąpienia  przedstawicieli  załogi  i  radnych.  Jako  przedstawiciel  Zarządu  Powiatu  o  tej
sytuacji  dowiedział  się  z  prasy.  Niestety  Dyrektor  SP ZOZ  w  Wodzisławiu  Śl.  zarządza  zakładem  i  w
sprawach decyzyjnych nie konsultuje się z Zarządem, a ma takie prawo gdyż nie musi. Źle się stało, że
zainteresowani  nie  zwrócili  się  do  Rady Powiatu,  do  Zarządu z  problemem, który was  dotknął.  Zarząd
mógłby rozpocząć rozmowy z Dyrektorem o czy Wicestarosta poinformował. Zasugerował, także że Zarząd
postara się do tej sprawy wrócić i rozmowy nastąpią, aby na zasadzie kompromisu wyjść z tej sytuacji.
 
Radna p.  E.  Cogiel  -  powiedziała,  że jej  niepokój  spowodowały informacje zawarte  na stronie  19 i  20
sprawozdania pt.  Funkcjonowanie służby zdrowia w Powiecie Wodzisławskim. Zamieszczono tam tabele,
które przedstawiają czas oczekiwania do poradni lub oddziałów wynoszących ponad 30 dni. Zapytała, czy
istnieją jakiekolwiek możliwości, które pozwoliłyby ten czas oczekiwania skrócić?
 
Starosta Powiatu p. J. Materzok  – zasugerował, że chciałby się odnieść do sytuacji prawnej, która na dzień
dzisiejszy panuje. Nikt z radnych chyba się nie obrazi, jeżeli stwierdzi, iż radni obecnej kadencji już tego
problemu nie rozwiążą. Nowa rada i zarząd będą musieli się z tym problemem uporać, a także z problemem
funkcjonowania służby zdrowia na terenie Powiatu Wodzisławskiego.  Stwierdził, że Zarząd wie wiele rzeczy,
jednak że na ten temat nie dyskutuje, to wcale nie znaczy, iż nie zdaje sobie sprawy z wielu zagrożeń, z
którymi mamy do czynienia  w świecie zewnętrznym w tzw.  otoczeniu szpitali.  Stwierdził,  ze  konstruując
budżet Powiatu, Zarząd posiada określone pieniądze, jeżeli chodzi o przychody do budżetu, jednak każdy
budżet ma wydatki. Kadencja rozpoczęła się  w roku 2002, budżet po stronie wydatków wynosił 61 miliona zł
w roku bieżącym budżet wynosi po stronie wydatków 94 miliona zł. W związku z tym potrafi się napędzać
koniunkturę w wielu dziedzinach. Oczywiście nie jest to jeszcze na miarę oczekiwań np. zaczynaliśmy kwotą
4 milionów zł budżetu w PZD, a kończymy sumą 9,5 miliona zł. Trzeba mieć środki własne, plany, wizję
rozwoju i odwagę aby sięgnąć  po środki zewnętrzne. Szpital  w Wodzisławiu Śl.  jest istotnym elementem
stanu bezpieczeństwa  w Powiecie.  Centrum Powiadomień  Ratunkowych,  Straż  Pożarna,  karetki  „R”,  to
wszystko tworzy jeden system, który daje poczucie bezpieczeństwa obywatelom. Wierzy, iż również problem
restrukturyzacji zatrudnienia w Szpitalu w Wodzisławiu Śl. będzie negocjowany. Jeżeli Rada Powiatu jako
organ założycielski  dla Szpitala  będzie miała te kompetencje i  będzie  mała wpływ na kształtowanie się
statutu,  schematu  organizacyjnego,  ilości  zatrudnionych,  to  jest  kompetentna,  aby Dyrektorowi  narzucić
pewną koncepcję. 
 
Radny p. D. Majcherek  – stwierdził, że dyskusja wróciła do punktu wyjścia i cieszy go bardzo, że głosy
wychodzące  od  zainteresowanych  oraz  od  strony  zarządzającej  Szpitalem  są  pozytywne.  Są  dwie
możliwości jedna z nich jest taka, iż Zarząd Powiatu wydaje decyzje Dyrektorowi w sposób nieujawniony i
Dyrektor padł dzisiaj ofiarą podejmowania decyzji, które wcześniej ustalono w gronie Zarządu lub odwrotnie
Dyrektor SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. wykazał się niepotrzebnie inicjatywą zbyt szybko łamiąc pewne zasady i
reguły,  które  dotyczą  strony formalno  prawnej.  Podsumowując  stwierdził,  iż  wierzy  że  Rada Społeczna
podejmie  w  tej  sprawie  decyzje,  a  słusznie  zauważono,  że  problem  zostanie  przesunięty  na  następną
kadencję. Ponownie zaapelował, aby zawiesić decyzje związane z prowadzeniem reorganizacji zatrudnienia
osób w Szpitalu. Ponadto należy także przygotować  szczegółową analizę  dotyczącą  polityki zatrudnienia
aktualnej  i  długofalowej,  tej  z  którą  się  spotkają  radni  następnej  kadencji.  Według niego należałoby nie
podejmować  decyzji  do  czasu  ukonstytuowania  się  nowej  Rady  Powiatu,  czyli  jakichkolwiek  działań



związanych z restrukturyzacją zatrudnienia w tym min. próbą przekazania tej części załogi. Uważa, że ta
grupa osób wykazała się  dużym rozsądkiem i  to nie jest grupa roszczeniowa,  ona do Rady apeluje na
zasadzie,  aby  to  co  najdroższe  ma  człowiek  w  życiu,  czyli  pracę  została  zachowana.  Według  niego
najważniejsza  nie  jest  ekonomia  ale  człowiek.  Ponadto  należałoby  stworzyć  w  Powiecie  alternatywne
miejsca pracy aby ci ludzie mogli pracować gdzie indziej, a dzisiaj walczą o jedyną pracę jaką maja, gdyż w
Powiecie Wodzisławskim innej pracy nie dostaną.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – podziękował gościom za przybycie i zabranie głosu, jednak
omawiany problem nie zostanie rozwiązany w obecnej kadencji tylko w następnej.
 
Ad. 6
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym  wpłynęła
interpelacja radnego p. J. Rosoła w sprawie udzielenia dotacji na pokrycie kosztów związanych z zakupem i
zainstalowaniem systemu bibliotecznego SOWA.
 
Radna  p.  E.  Cogiel  –  przedstawiła  interpelację  w  sprawie  utworzenia  Centrum  Logistycznego  w
Gorzyczkach. Ww. interpelacja s  tanowi   załącznik nr 7   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
 
Ad. 7
Wniosków i oświadczeń radnych nie było.
 
Ad. 8
Starosta Powiatu p. J. Materzok  – stwierdził, że temat Centrum Logistycznego w Gorzyczkach jest znany
władzom  wojewódzkim.  Jednak  trzeba  powiedzieć,  że  jest  to  zadanie  które  musi  być  kompatybilne  ze
strategią rządową i strategią wojewódzką. W Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego uwzględniono nasz
postulat ale Centrum Logistyczne w Gorzyczkach potraktowane jest równoznacznie z innymi centrami na
terenie Województwa Śląskiego, czyli  nie takie duże i  nie o takim charakterze jak było to zaplanowane.
Stwierdził, że Powiat Wodzisławski, który znajduje się między Katowicami, Bielskiem, Ostrawą nadaje się
pod wielkie centrum logistyczne. Natomiast Centrum Logistyczne w Gorzyczkach napotyka na opór władz
dlatego, że one musi być ściśle powiązane z centrum logistycznym na końcu toru szerokiego. Strona czeska
widzi  szeroki  tor  nie  tylko  w  Sławkowie,  ale  także  w  Bohuminie.  Jednak  na  ten  temat  nikt  nie  chce
rozmawiać.  Ponadto  stwierdził,  iż  chciałby  się  ustosunkować  do  wypowiedzi  jednego  z  radnych  na
wcześniejszej sesji na okoliczność swojej bytności na KWK 1 Maja. Obowiązki Dyrektora KWK 1 Maja objął
w roku 1995 roku ( w grudniu). Zasugerował, że jego urzędowanie dotyczy lat 1996 do 1998, gdyż w tym
czasie był Dyrektorem KWK 1 Maja i KWK Marcel. W tym okresie wydobycie na KWK 1 Maja kształtowało
się 1.436.000 w roku 1996, 1.598.000 – 1997 rok, 1.477.000 – 1998 roku. Powiedział, że wydobycie w tym
okresie było stabilne. Zatrudnienie w tym okresie: w granicach 4,5 tys. zatrudnionych w 1996 roku, 4 tys.
zatrudnionych w 1997 roku, 3,7 tys. zatrudnionych w 1998 roku, czyli  za wyjątkiem odejść  na emerytury
żadnej  restrukturyzacji  zatrudnienia  w tym  czasie  nie  było.  Zastał  sytuacje  dotyczącą  wypadków -  234
wypadki na Kopalni w roku 1995. Oznacza to, że codziennie kogoś wywożono albo wychodził o własnych
siłach  z  dołu.  Powodem  tego był  przestarzały  sprzęt  i  niedoskonała  organizacja  pracy,  która  stwarzała
potworne zagrożenia dla załogi. A kiedy odchodził  1998 było 45 wypadków w ciągu roku. Tzw. wskaźnik
częstości  wypadków  na  tysiąc  zatrudnionych,  jak  rozpoczynał  w  1995  roku  pracę  wynosił  47,7  a  jak
odchodził  w  roku 1998 wynosił  12,1  i  był  to  najlepszy wynik  w Rybnickiej  Spółce  Węglowej.  Wskaźnik
częstości wypadków na sto tysięcy przepracowanych dniówek, jak rozpoczynał pracę w 1995 roku wynosił
23,1 a jak  odchodził  w roku 1998 wynosił  6,  to  też  najlepszy wskaźnik  w Rybnickiej  Spółce Węglowej.
Natomiast wydajność dołowa wyrażona w kg/pdn (kilogramy na pracownikodniówkę) jest to ilość wydobycia
przez ilość przepracowanych dniówek na dole z 2931 w 1995 roku wzrosła w roku 1998 do 5296. Wydajność
ogólna wzrosła w analogicznym okresie z 1334 do 1943, czyli też o około 50%.  Powiedział, że aby uzyskać
takie  wyniki  potrzebna  była  ogromna  restrukturyzacja  techniczna,  zmiany  organizacyjne  oraz  zmiany
mentalności  kadry  zarządzającej.  W roku 1996  i  1997  dokonano  całkowitej  restrukturyzacji  technicznej
Kopalni polegającej na wymianie całego sprzętu i parku maszynowego. Nowe kombajny, nowe przenośniki,
nowe sterowania, czyli nowe kompleksy ścianowe – wprowadzono co najmniej 3 kombajny ścianowe KGS
245 produkcji polskiej, 1 kombajn produkcji niemieckiej EDW 200/230, 1 strug nowoczesny Halbac – Brau,
nowe sterowania pilotowe i  nawet  testowaliśmy nowe sterowanie  pilotowe elektrohydrauliczne gdzie ze
względu  na  niskie  ściany  (1  metr)  górnik  z  jednego  miejsca  mógł  sterować  przesuw  przenośnika  na
odległości 30 metrów. Zmiany akceptowane były przez Zarząd RSW. Kopalnia przestała fedrować w roku
2001. Dlatego jeżeli go ktoś posądza, że przy zaangażowaniu tak potężnych środków na restrukturyzację
techniczną  i  organizacyjną,  miał  na  celu  likwidacje  tej  Kopalni  to  należy życzyć  ludziom  kopalń  takich
przedsięwzięć restrukturyzacyjnych na niespotykaną skalę. Co działo się na Kopalni „1 Maja” po roku 1998



aż do zakończenia wydobycia w roku 2001 należy zapytać tego, który pytanie zadał. 
Materiały dotyczące ww. informacji, która stanowi    załącznik nr 8   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady  
Powiatu Wodzisławskiego (liczy 5 stron).
 
Ad. 9
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że radni otrzymali w materiałach informację z
wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2006 roku. Ww. informacja s  tanowi   załącznik nr 9   do protokołu  
z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
Nie było chętnych do zabrania głosu.
 
Ad. 10
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że radni otrzymali materiałach sprawozdanie z
wykonania uchwał Rady Powiatu za I półrocze 2006 roku. Ww. sprawozdanie s  tanowi   załącznik nr 10   do  
protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
Nie było chętnych do zabrania głosu.
 
Ad. 11
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że radni otrzymali w materiałach sprawozdanie
z realizacji planu kontroli Komisji rewizyjnej za I półrocze 2006 roku. Ww. sprawozdanie s  tanowi   załącznik  
nr 11   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
Nie było chętnych do zabrania głosu.
 
Ad. 12
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował,  że radni otrzymali  w materiałach Raport z
realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego. Ww. raport s  tanowi   załącznik nr  
12   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Radny p.  A.  Korbica  -   powiedział  że  zapoznał  się  z  ww.  dokumentem  i  na  str.  10  temat  -  Ochrona
powierzchni ziemi i gleb, zadanie 1 – Pszów realizacja projektu zagospodarowania i ukształtowania terenu w
kierunku rekreacyjno  –  sportowym  składowiska Wrzosy.  Jeżeli  chodzi  o  składowisko Wrzosy –  hałda  2
przepalona i do tej hałdy jest dosypywane z Zakładu Przeróbczego  i na tym terenie jest to zapożarowane i
dokuczliwe dla Pszowa, Rydułtów, Radlina, dlatego są skargi mieszkańców. Następna rzecz dotyczy miejsc
składowania  gruzu.  Na  terenie  Rydułtów  i  Pszowa  nie  ma  takich  miejsc.  Jedynie  na  terenie  Zakładu
Ceramicznego w Rydułtowach można składować gruz i ziemię, ale także inne rzeczy, które przywożone są
tirami. Zapytał, czy Wydział Ochrony Środowiska wydał zezwolenia składowania czystego gruzu i ziemi, czy
też inne zezwolenie?
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska p. J. Wyle żych  – w odpowiedzi stwierdził, że tematem tego
zadania jest  - współudział przy zagospodarowaniu i rekultywacji terenów składowisk odpadów pogórniczych,
jako że to Dyrektor Kopalni jest odpowiedzialny za to. Natomiast Wydział tylko w formie administracyjnej
wydającej  decyzje. Poinformował,  że KWK „Rydułtowy – Anna” złożyła projekt rekultywacji  i  walki  z  tym
zapożarowaniem,  ten  okres  jest  do  2012  roku  w  związku  z  tym  ten  proces  się  toczy.  Jeżeli  sposób
rekultywacji jest zły i niezrealizowany według programu, który Wydział opiniował i zatwierdził, to zwróci się
do Dyrektora ww. Kopalni o odpowiedź dlaczego nie realizuje projektu, który przedstawił. Zasugerował, że
rola  wydziału  dotyczy  zatwierdzenia  ww.  projektu.  Natomiast  w  takim  przypadku  będzie  zmuszony
powiadomić  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  o  tym  iż  ten  projekt  nie  jest  realizowany
zgodnie z tym, który został przedstawiony i zatwierdzony przez Starostę.
Natomiast jeżeli chodzi o drugi punkt, to taka sytuacja nie może się zdarzyć, gdyż tam można składować
odpady, ale tylko te określone w decyzji. Taką decyzję właściciel posiada i może je składować. Natomiast to
o czym mówił radny p. A. Korbica, to dotyczy odpadów niebezpiecznych i na składowanie takich odpadów
nie  wyrażono  zgody.  Dlatego  w  tym  przypadku  zostanie  wykonana  wizja  lokalną  i  poinformuje
Wojewódzkiego Inspektora  Ochrony Środowiska,  czy poruszona sytuacja  tam się  zdarza  i  czy składują
odpady, które nie są określone w tym opracowaniu. Jeżeli stwierdzi się naruszenie decyzji, to ta decyzja
zostanie przez Starostę cofnięta.
 
Wiceprzewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  A.  Gaw ęda –  powiedział,  że  wywołany  temat  dotyczy  KWK
„Rydułtowy – Anna” Ruchu II Anna. Sytuacja jest taka, iż cały ten teren dotyczy terenu osadników mułowych i
terenu stożka wrzosy. Na terenie osadników mułowych została zakończona rekultywacja, a dzisiaj delegacja
z  Powiatu  Recklinghausen  była  pod  wrażeniem  obiektów  sportowych,  które  tam  powstały  i  na  dzień
dzisiejszy nie mają  jeszcze właściciela.  Natomiast jeśli  chodzi  o teren stożka wrzosy był  to teren,  który
termicznie  zawsze  był  czynny od kilkudziesięciu  lat  i  technologia,  zatwierdzona przez Wydział  Ochrony



Środowiska, jak i wszystkie prace na tym terenie są wykonywane zgodnie z przyjętym planem i technologią.
Dzisiejsze fakty mają związek z faktem, iż jest tam prowadzona rozbiórka tego zapożarowanego terenu i jak
się  okazało  górne  warstwy tego  stożka  były  przepalone,  bo  jest  to  proces  który  trwa  kilkadziesiąt  lat.
Natomiast  po zdjęciu górnej warstwy okazało się, że warstwy rodzime, które były położone niżej u podstawy
tego  stożka  są  jeszcze  warstwami  nieprzepalonymi  i  wydzielają  pewne  gazy.  Jest  to  z  pewnością
uciążliwość  dla  mieszkańców,  jednak  przyjęte  pewne  założenia  technologiczne  i  roboty,  które  tam  są
wykonywane  polegają  na  wyizolowaniu  tego  terenu,  wykonaniu  rowów  opaskowych  odizolowaniu  tego
materiałami całkowicie niepalnymi i termicznie izolującymi ten teren i docelowo rozebranie tego stożka, co
jest niestety w czasie rozłożone, bo tego nie da się zrobić w krótkim czasie. Harmonogram i umowa z firmą,
która wykonuje rozbiórkę, zgodnie z przyjętymi terminami.
 
Radny  p.  P.  Cybułka  –  zapytał  czy  Wydział  Ochrony  Środowiska  monitoruje  działania  miasta  Radlin
zmierzające do eliminacji uciążliwego „smrodu” dotykającego mieszkańców ulicy Mikołajczyka.
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska p. J. Wyle żych – w odpowiedzi stwierdził, że absolutnie nie, nie
ma ani takiego wniosku, ani skargi.
 
Ad. 13a
Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/534/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20
kwietnia  2006  roku  w  sprawie  ustanowienia  medalu  „Zasłużony  dla  ochrony  p.poż.  Powiatu
Wodzisławskiego” wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 13   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Infrastruktury (…)
przedstawił  propozycję  poprawki  do  ww.  projektu  uchwały.  Komisja  zaproponowała,  aby  rozważyć,  czy
właściwe jest, aby termin składania wniosków o przyznanie medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu
Wodzisławskiego” w 2006 roku został zmieniony na dzień 31 sierpnia br. skoro projekt uchwały w tej sprawie
będzie  rozpatrywany  na  sesji  w  dniu  21  września  br.  W  związku  z  powyższym  Komisja  Infrastruktury
proponuje, aby termin do którego możliwe będzie składanie wniosków w 2006 roku wyznaczyć co najmniej
na dzień 21 września br.
Poinformował,  iż  po  zapoznaniu  się  z  opinią  Komisji  Infrastruktury  zwrócił  się  o  opinię  do  Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Zarządu Powiatowego, gdyż zgodnie z regulaminem przyznawania medalu
potrzebna jest pozytywna opinia, co do zmian wniesionych przez Wysoką Radę. Otrzymał dzisiaj pismo, iż
po zapoznaniu się  z wnioskiem Komisji  Infrastruktury dotyczącym zmiany terminu składania wniosków o
przyznanie  medalu  „Zasłużony  dla  ochrony  p.poż.  Powiatu  Wodzisławskiego”  z  31  sierpnia  br.  na  21
września br. Zarząd Powiatowy ZOSP wyraził pozytywną opinię w ww. sprawie.
Dlatego zaproponował autopoprawkę, aby w tekście uchwały § 1 pkt 2 zdaniu 2 w nawiasie – zmienić datę
31 sierpnia 2006 roku na 21 września 2006 roku. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały  nr  XLV/534/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  z  dnia  20  kwietnia  2006  roku  w  sprawie
ustanowienia medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego”. W głosowaniu  udział wzięło
17 radnych. Za przyjęciem głosowało 17 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała Nr XLIX/600/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     zmiany uchwały nr XLV/534/2006  
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie ustanowienia medalu „Zasłużony
dla ochrony p.poż.  Powiatu Wodzisławskiego”     została podjęta   i  stanowi    załącznik nr  14   do protokołu    z  
obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 13b
Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż.  Powiatu Wodzisławskiego”
wraz  z  uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  15   do  protokołu    z  obrad  XLIX  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinia Komisji Organizacyjno – Prawnej jest
pozytywna.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
przyznania medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego”. W głosowaniu  udział wzięło
16 radnych. Za przyjęciem głosowało 16 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała Nr XLIX/601/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla
ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego” została podjęta   i stanowi    załącznik nr 16   do protokołu   z obrad  



XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 13c
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Wodzisławskiego - Starostwa Powiatowego
w  Wodzisławiu  Śląskim,  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Wodzisławiu  Śląskim  do  Programu  Inicjatywy
Wspólnotowej Equal – Działanie      3 wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr 17   do protokołu    z obrad  
XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinia Komisji Rozwoju (…) jest pozytywna.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Wodzisławskiego - Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,
Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Wodzisławiu  Śląskim  do  Programu  Inicjatywy  Wspólnotowej  Equal  –
Działanie  3. W głosowaniu  udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem głosowało 17 radnych, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała Nr XLIX/602/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     wyrażenia woli przystąpienia Powiatu  
Wodzisławskiego  -  Starostwa  Powiatowego  w  Wodzisławiu  Śląskim,  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w
Wodzisławiu Śląskim do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal – Działanie      3 została podjęta   i stanowi  
załącznik nr 18   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
 
Ad. 13d
Projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego
publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą      „Zespół  Opieki      Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  
polegającego na likwidacji pracowni Rtg przy Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, przy
ul.  Orkana 8  wraz z  uzasadnieniem  stanowi    załącznik     nr  19   do  protokołu    z obrad XLIX sesji  Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Organizacyjno – Prawnej i
Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej pod nazwą  „Zespół Opieki  Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji pracowni Rtg
przy Przychodni  Rejonowo – Specjalistycznej  Nr 3 w Radlinie,  przy ul.  Orkana 8.  W głosowaniu  udział
wzięło 18 radnych. Za przyjęciem głosowało 17 radnych, 1 głos był przeciwny, a głosów wstrzymujących nie
było.
Uchwała  Nr  XLIX/603/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     dokonania  przekształcenia  w  
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą      „Zespół Opieki     
Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  pracowni  Rtg  przy  Przychodni  Rejonowo  –
Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, przy ul. Orkana 83 została podjęta   i stanowi   załącznik nr 20   do protokołu   z  
obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 13e
Projekt uchwały w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą      „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji  
określonych  komórek  organizacyjnych  -  (Pszów,  Kornowac,  Jejkowice)  wraz  z  uzasadnieniem  stanowi
załącznik nr 21   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Organizacyjno – Prawnej i
Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
pod nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w Rydułtowach”  polegających na likwidacji  określonych komórek
organizacyjnych - (Pszów, Kornowac, Jejkowice). W głosowaniu  udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem
głosowało 17 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  XLIX/604/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     dokonania  przekształceń  w  
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą      „Zespół Opieki  
Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegających  na  likwidacji  określonych  komórek  organizacyjnych  -  (Pszów,
Kornowac, Jejkowice) 83 została podjęta   i stanowi   załącznik nr 22   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady  



Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 13f
Projekt uchwały w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji
określonych  komórek  organizacyjnych  –  (Gaszowice,  Radlin,  Pszów)  wraz  z  uzasadnieniem  stanowi
załącznik nr 23   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Organizacyjno – Prawnej i
Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki  Społecznej p.  I. Koczy  – zgłosiła autopoprawkę polegającą na
zmianie brzmienia w § 2 ust. 4 poprzez zastąpienie zwrotu „majątku trwałego” wyrazami „aktywów trwałych” i
wyrazu „go” na wyraz „ich”.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
pod nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w Rydułtowach”  polegających na likwidacji  określonych komórek
organizacyjnych – (Gaszowice,  Radlin,  Pszów).  W głosowaniu  udział  wzięło  21 radnych.  Za przyjęciem
głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  XLIX/605/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     dokonania  przekształceń  w  
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji określonych komórek organizacyjnych – (Gaszowice,
Radlin, Pszów) została podjęta   i stanowi   załącznik nr 24   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
 
Ad. 13g
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” na wymianę windy w pawilonie głównym szpitala wraz z
uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  25   do  protokołu    z  obrad  XLIX  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów i Komisji
Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
przyznania  dotacji  samodzielnemu publicznemu zakładowi  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach” na wymianę windy w pawilonie głównym szpitala. W głosowaniu  udział wzięło
22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała Nr XLIX/606/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     przyznania dotacji samodzielnemu  
publicznemu  zakładowi  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  na
wymianę  windy w pawilonie głównym szpitala została podjęta   i  stanowi    załącznik nr 26   do protokołu    z  
obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 13h
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” na remont i modernizację Oddziału Neurologicznego
wraz  z  uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  27   do  protokołu    z  obrad  XLIX  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów i Komisji
Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
przyznania  dotacji  samodzielnemu publicznemu zakładowi  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” na remont i modernizację Oddziału Neurologicznego. W głosowaniu  udział
wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała Nr XLIX/607/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     przyznania dotacji samodzielnemu  
publicznemu zakładowi  opieki  zdrowotnej  pod nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śl.”  na
remont i modernizację Oddziału Neurologicznego została podjęta   i stanowi   załącznik nr 28   do protokołu   z  



obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 13i
Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  darowizny  zabudowanej  nieruchomości
stanowiącej  własność  Powiatu  Wodzisławskiego  na  rzecz  Powiatu  Rybnickiego  wraz  z  uzasadnieniem
stanowi   załącznik nr 29   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Organizacyjno – prawnej,
Komisji Infrastruktury (…) i Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
wyrażenia  zgody  na  dokonanie  darowizny  zabudowanej  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu
Wodzisławskiego na rzecz Powiatu Rybnickiego. W głosowaniu  udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem
głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  XLIX/608/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     wyrażenia  zgody  na  dokonanie  
darowizny zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego na rzecz Powiatu
Rybnickiego została podjęta   i stanowi    załącznik nr 30   do protokołu    z obrad XLIX sesji Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 13j
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Miastu Wodzisław Śląski pomocy finansowej na wykonywanie zadań
własnych gminy w zakresie pomocy społecznej wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 31   do protokołu  
z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów i Komisji
Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
udzielenia Miastu Wodzisław Śląski pomocy finansowej na wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie
pomocy społecznej.  W głosowaniu  udział  wzięło  22 radnych.  Za przyjęciem głosowało 22 radnych,  bez
głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała Nr XLIX/609/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     udzielenia Miastu Wodzisław Śląski  
pomocy finansowej na wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej została podjęta   i  
stanowi   załącznik nr 32   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 13k
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia przez Powiat      Wodzisławski      wniosku      o      dofinansowanie  
z Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 w ramach Programu Likwidacji
Miejsc Niebezpiecznych na Drogach zadania pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania ul. Turska, 1-go Maja,
Skrzyszowska  w  Mszanie  wraz  z  wykonaniem  sygnalizacji  świetlnej”  wraz  z  uzasadnieniem  stanowi
załącznik nr 33   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów i Komisji
Infrastruktury (…) są pozytywne.
 
Radna p. E. Cogiel  – zapytała ile będzie kosztowało to zadanie,  gdyż  jest mowa iż wniosek może być
refinansowany do wysokości 50% zadania ale nigdzie nie została zapisana kwota ile to będzie wynosiło?
 
Z  –  ca  Dyrektora  PZD p.  T.  Kasperuk  –  powiedział,  że  PZD  szacuje  wstępnie,  iż  zadanie  to  może
kosztować około 400.000 zł, czyli planujemy pozyskać 50% wartości zadania. Omawiany projekt uchwały
jest tylko intencyjny, natomiast montaż finansowy będzie realizowany po zatwierdzeniu wniosku i przyznaniu
dofinansowaniu.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
wyrażenia woli  złożenia przez Powiat  Wodzisławski  wniosku  o  dofinansowanie z Krajowego Programu
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
na  Drogach  zadania  pod  nazwą:  „Przebudowa  skrzyżowania  ul.  Turska,  1-go  Maja,  Skrzyszowska  w
Mszanie wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej”. W głosowaniu  udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem
głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała Nr XLIX/610/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     wyrażenia woli złożenia przez Powiat     
Wodzisławski      wniosku      o      dofinansowanie  z  Krajowego  Programu  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego  



GAMBIT 2005 w ramach Programu Likwidacji  Miejsc Niebezpiecznych na Drogach zadania pod nazwą:
„Przebudowa skrzyżowania ul. Turska, 1-go Maja, Skrzyszowska w Mszanie wraz z wykonaniem sygnalizacji
świetlnej”  została podjęta   i  stanowi    załącznik nr  34   do protokołu    z obrad XLIX sesji  Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 13l
Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej
przez Powiat Wodzisławski Gminie Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą:
„Remont nawierzchni i chodnika przy ul. Gałczyńskiego w Wodzisławiu Śl.” wraz z uzasadnieniem stanowi
załącznik nr 35   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów i Komisji
Infrastruktury (…) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej  przez Powiat  Wodzisławski
Gminie  Wodzisław  Śląski  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadania  pod  nazwą:  „Remont  nawierzchni  i
chodnika przy ul. Gałczyńskiego w Wodzisławiu Śl.” W głosowaniu  udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem
głosowało 20 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  XLIX/611/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     wyrażenia  zgody  na  zawarcie  
porozumienia  o  udzieleniu  pomocy  finansowej  przez  Powiat  Wodzisławski  Gminie  Wodzisław  Śląski  z
przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Remont nawierzchni i chodnika przy ul. Gałczyńskiego w
Wodzisławiu Śl.” została podjęta   i stanowi   załącznik nr 36   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
 
Ad. 13m
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu     
Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 37   do protokołu   z obrad  
XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował,  że opinia Komisji  Budżetu i  Finansów jest
pozytywną, a Komisja Oświaty (…) nie zaopiniowała ww. projektu uchwały.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu  Powiatu Wodzisławskiego na 2006
rok. W głosowaniu  udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem głosowało 20 radnych, bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących.
Uchwała Nr XLIX/612/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z  
dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu      Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok została podjęta   i stanowi  
załącznik nr 38   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 13n
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu     
Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 39   do protokołu   z obrad  
XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował,  że opinia Komisji  Budżetu i  Finansów jest
pozytywna, a Komisja Oświaty (…) nie zaopiniowała ww. projektu uchwały.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu  Powiatu Wodzisławskiego na 2006
rok. W głosowaniu  udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących.
Uchwała Nr XLIX/613/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z  
dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu      Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok została podjęta   i stanowi  
załącznik nr 40   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 13o
Projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  trybu  umarzania,  odraczania  lub  rozkładania  na  raty  należności
pieniężnych przypadających Powiatowi Wodzisławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, do których



nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wraz z uzasadnieniem
stanowi   załącznik nr 41   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów i Komisji
Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zasad
trybu  umarzania,  odraczania  lub  rozkładania  na  raty  należności  pieniężnych  przypadających  Powiatowi
Wodzisławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
29  sierpnia  1997  r.  –  Ordynacja  podatkowa.  W  głosowaniu  udział  wzięło  21  radnych.  Za  przyjęciem
głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała Nr XLIX/614/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     zasad trybu umarzania, odraczania  
lub  rozkładania  na  raty  należności  pieniężnych  przypadających  Powiatowi  Wodzisławskiemu  lub  jego
jednostkom organizacyjnym,  do  których  nie  stosuje się  przepisów ustawy z  dnia  29  sierpnia  1997 r.  –
Ordynacja podatkowa została podjęta   i stanowi    załącznik nr 42   do protokołu    z obrad XLIX sesji Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 13p
Projekt uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Wodzisławskiego wraz z uzasadnieniem stanowi
załącznik nr 43   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinia Komisji Organizacyjno – Prawnej jest
pozytywna, a Komisja Rewizyjna nie zaopiniowała ww. projektu uchwały.
 
Starosta  Powiatu  p.  J.  Materzok  –  powiedział,  że  jego wniosek  o  odwołanie  Sekretarza  Powiatu  jest
podyktowany utratą  zaufania do niego. Brak zaufania jest  możliwy do poparcia przez stosowne decyzje
sądu, utwierdzające go w przekonaniu, że taką decyzję należało podjąć.
 
Sekretarz Powiatu p. Z. Seemann  – stwierdził, że ta sprawa jest dla niego porażką zarówno w wymiarze
osobistym jak i zawodowym. Zdaje sobie sprawę, że w sensie formalno – prawnym wyrok jest prawomocny.
Jednak jest on dla niego wysoce niesprawiedliwy i  krzywdzący. Skazano go za działania, za które jego
zastępcy Rada Miasta Rydułtowy przyznała medal za zasługi dla rozwoju Miasta. Uznano, że przywłaszczył
kwotę  10.000 zł  (dotyczy to  lat  1997 – 1998).  Jednak  nie  dotyczy to jego działalności  jako Sekretarza
Powiatu. Sąd nie uwzględnił, że te działania spowodowały wpływy środków zewnętrznych do budżetu miasta
( wpływy były rzędu 1.000.000 zł i były to środki przedakcesyjne). Ten wyrok krzywdzi go jako człowieka,
ojca, radnego i pracownika samorządowego, nie może się z nim pogodzić, gdyż na sali sądowej spotkał się z
bezduszną  władzą  sądową.  Stwierdził,  iż poczynił  pewne kroki i  poprzez Rzecznika Praw Obywatelskich
złożył wniosek kasacyjny do Sądu Najwyższego. Na dzisiejszej sesji padały słowa, że najważniejszy jest
człowiek, że najważniejsza jest praca. W związku z czym poprosił o uwzględnienie tego, tym bardziej że jeśli
radni podejmą taką decyzję to z datą 22.09.2006r. zacznie biegnąć 3 miesięczny okres wypowiedzenia, który
zakończy się 22 grudnia, czyli w rocznicę wyroku. Powiedział, że nie ma podstaw formalno – prawnych i
obowiązku prawnego, aby radni podjęli  uchwałę o rezygnacji z funkcji Sekretarza jego osoby. To nie jest
sprawa radnego, radnym przestanie być kiedy Rada Miasta Rydułtowy podejmie stosowną uchwałę. Rada
ma na to 3 miesiące. W tym wypadku nie ma przeszkód formalno – prawnych, aby nadal mógł pełnić funkcję
Sekretarza Powiatu. Podziękował za zrozumienie.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – powiedział, że aby odwołać Z. Seemanna z funkcji Sekretarza
Powiatu zgodnie z prawem, gdyby był radnym Rady Miasta Rydułtowy, to musiałby posiadać opinię tej Rady
w ww. sprawie. Dlatego nie zdecydowałby się Radzie przedstawić omawianego projektu uchwały, gdyby nie
był obecny na ostatniej sesji Rady Miasta Rydułtowy, na której Przewodniczący Rady  Miasta Rydułtowy
stwierdził, iż, Seemmann nie jest radnym Miasta Rydułtowy. Posiada również informację, że od 14.08.br. nie
jest mu wypłacana dieta, bo Rada Miasta Rydułtowy nie uznaje go jako radnego. 
 
Radny p. P. Cybułka  – zapytał, czy radni są zobowiązani do tego, aby głosować nad tym wnioskiem, czy to
jest nasza kompetencja?
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – w odpowiedzi stwierdził, że odwołanie i powołanie Sekretarza
należy do kompetencji Rady Powiatu na  wniosek Starosty. Taki wniosek został odczytany na poprzedniej
sesji.
 
Radny p. M. Szymanek  – powiedział,  że „nie jest bogiem”, radni piastują  funkcje społeczne i  decydują
czasami o losach ludzi.  Zasugerował, że jest na rozdrożach, gdyż zna Sekretarza i rozmawiał z nim po



wyroku i  po wysłuchaniu dzisiaj  przemowy człowieka, który przyznał się,  że poniósł w życiu porażkę ale
przez to czuje się skrzywdzony. Trudno polemizować z wyrokiem, gdyż sąd RP jest instytucją niezawisłą, ale
zdarzają się przypadki, gdzie okazuje się, ze wyrok jest krzywdzący i niesprawiedliwy. Jako strażnik prawa,
członek Zarządu Powiatu podniósł już dwa razy rękę do góry, za odwołaniem Sekretarza, lecz jego dylematy
wewnętrzne nasilają  się  i  z  zawiłością  prawną  jeszcze rosną.  W związku z tym zapytał  czy nie byłoby
dobrze, aby wniosek o dowołnie Sekretarza oddalić na czas aż sytuacja prawna się wyjaśni.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  –zapytał czy ma rozumieć, że radny p. M. Szymanek złożył
wniosek o nierozpatrywanie dzisiaj projektu uchwały i przeniesienie jej na następną sesję, gdyż więcej sesji
nie będzie.
Zasugerował, że wniosek w takim przypadku należałoby skierować do Komisji Rewizyjnej.
 
Radny p.  M.  Szymanek  –  powiedział,  ze  on  tylko  prosi  o  oddalenie  wniosku,  ale  może  także  zostać
skierowany do Komisji.
 
Radna p., B. R ączka  – zawnioskowała, aby nie odsuwać głosowania nad projektem omawianej uchwały na
kolejny miesiąc. Każdy z radnych we własnym sumieniu decyzję już podjął, a nie należy w napięciu trzymać
Sekretarza, gdyż to niczego nie zmieni.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – przystąpił do głosowania wniosku złożonego przez radnego p.
M. Szymanka w sprawie, aby projekt uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu skierować do Komisji
Rewizyjnej.  W  głosowaniu  wzięło  udział  23  radnych.  Za  przyjęciem  wniosku  było  2  radnych,  16  było
przeciwnych, a 5 wstrzymało się od głosu. Wniosek nie został przyjęty.
 
Radny p. D. Majcherek  -  powiedział, że należałoby zapytać, czy Rada Powiatu Wodzisławskiego akceptuje
na  stanowisku  Sekretarza  Powiatu  osobę  z  prawomocnym  wyrokiem  sądowym  z  możliwością  złożenia
kasacji.  Natomiast  to nie jest sprawa odwołania, bądź  niedowołania i  przesunięcia tej  decyzji  w czasie.
Istota sprawy leży po stronie człowieka, który być  może stanie przed dylematem, co dalej z jego życiem
zawodowym. Dramat polega na tym, co z tym człowiekiem się dalej będzie działo.
 
Radny p. K. Grzywacz  – powiedział, że od kilkudziesięciu lat praktykuje praktykę prawniczą i dla niego ta
sprawa pod względem prawnym też nie jest oczywista. Zasugerował, że w podobnej sprawie jest tylko jedno
orzeczenie Sądu Najwyższego i nie chciałby z nim polemizować.  Jednak wiele opinii prawnych jakbyśmy
zasięgnęli na szczeblu profesorów, czy naukowców byłoby sprzeczne. Dlatego tak naprawdę jest to kwestia
sumienia, natomiast względy prawne nas tutaj nie wiążą i to że wyrok jest prawomocny nie jest oczywiste dla
nas wszystkich.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – powiedział, że zgadza się z przedmówcą, że są opinie prawne
które mówią, ze należy poczekać z podjęciem decyzji do opinii właściwej Rady, ale są też opinie takie które
mówią, że można tak działać jak przedstawił. 
 
Radny p. I. Skupie ń – powiedział, że na barki Rady kładzie się podejmowanie niezwykle trudnej decyzji,
która waży o czyimś losie i życiu. Natomiast ci który to prawo stanowią, którzy są odpowiedzialni za jakość
ustaw śmieją się, ponieważ na tym najwyższym szczeblu nie ma to znaczenia. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
odwołania Sekretarza Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu  udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem
głosowało 4 radnych, 13 głosów przeciwnych i 7 wstrzymujących. 
Uchwała nie została podjęta.
 
Ad. 13q
Projekt  uchwały  w  sprawie  oświadczenia  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  dotyczącego  przyjęcia  przez
Zarząd  Województwa  Śląskiego  listy  projektów  kluczowych  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego na lata  2007 –  2013 stanowi    załącznik  nr  44   do  protokołu    z obrad XLIX sesji  Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Starosta Powiatu p. J. Materzok  – powiedział, że Marszałek Województwa dokonał wstępnego podziału
środków unijnych i z puli 1.600.000 euro, które były do dyspozycji na Województwo Śląskie przeznaczył w
ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  40% do podziału  pomiędzy  samorządy.  Dokonano  tego
podziału  według  klucza,  który  ustalił  Marszałek,  czyli  poszczególne  subregiony  według  określonego
algorytmu  dostały  środki  i  na  Subregion  zachodni  przypadło  82,5  min.  euro.  Marszałek  postawił  taki
warunek, żeby te projektu które zgłoszą subregiony nie brały udziału w konkursach, aby nie było rywalizacji



miedzy poszczególnymi gminami i  powiatami,  75% jednostek samorządu terytorialnego reprezentujących
75% ludności w formie uchwały walnego zgromadzenia związku gmin i powiatów Subregionu Zachodniego
ustaliło określony podział. 
Wymogiem Marszałka było także to, że wszystkie te projekty były opiniowane przez Regionalny Komitet
Sterujący,  jest to ciało konsultacyjne, które powołał Marszałek. Marszałek mimo, że Subregion Zachodni
wszystkie  warunki  spełnił,  mimo że  Regionalny  Komitet  Sterujący ten  projekt  ocenił  pozytywnie  zmienił
rozdział środków. Dlatego Powiat nie może zgodzić się z takim stanowiskiem Marszałka, tym bardziej ze
Marszałek według własnego klucza owe środki podzielił,  preferując powiaty które są mu bliższe. Jest to
wszczęcie pewnej procedury oprotestowujacej decyzję Marszałka.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – zapytał czy nie należałoby nadać  podejmowanej uchwale
szerszego okręgu osób ( wojewodzie, powiatom z naszego okręgu, radnym wojewódzkim).
 
Radny p. M. Szymanek  – stwierdził, że gdy dowiedział się o tej sytuacji, która pojawiła się już w mediach i
zwracano uwagę na fakt, iż coś się dzieje z naszymi inwestycjami (są zagrożone). Fakt ten go zdenerwował,
gdyż mieszka na tej ziemi i to co się wydarzyło w Urzędzie Marszałkowski jest skandalem, gdyż jeżeli są
uzgodnienia i  mówi  się  o  pewnych zasadach przydziału  pieniędzy i  uwarunkowuje się  decyzje  tylko  od
dogadania się samorządów we własnym gronie, a gdy te samorządy się dogadają, to okazuje się że zmienia
się zasady. Ponieważ od początku liczono, iż samorządy się nie dogadają. Tak było z naszym Subregionem
Zachodnim, gdzie  wszyscy się  dogadali  wiedząc  iż  na  naszym  terenie  najważniejsza  jest  infrastruktura
drogowa, gdyż na naszym terenie biegnie autostrada i odpowiednie połączenie dróg z autostradą przyniesie
koniunkturę potrzebną do rozwoju naszego regionu południowego. Zapytał czy w powyższym przypadku nie
zauważa się  prywaty wyborczej, bo gdyby radni śledzili  podział tych środków to idą  one w całkiem inną
stronę  (centrum, gdzie  zamieszkują  decydenci).  Dlatego należy w sposób ostry zademonstrować  swoje
niezadowolenie, ponieważ od tych środków zależy nasza przyszłość i rozwój regionu.
 
Wiceprzewodnicz ący Rady Powiatu p. A. Gaw ęda – powiedział, iż jest to temat istotny dla wielu gmin i
miast znajdujących się po stronie autostrady. Był to temat omawiany na konwencie i był wniosek Burmistrza
Miasta Pszowa i  było to wszystko zaakceptowane, było porozumienie na szczeblu wyższym Subregionu
Zachodniego,  dlatego  należałoby  poprzeć  wniosek  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  i  w  §  2  niniejszej
uchwały  zapisać  należy  aby stanowisko przesłać  do  parlamentarzystów naszej  ziemi,  radnych  Sejmiku
Województwa Śląskiego i gmin naszego Powiatu i Subregionu oraz Wojewodzie.
 
Starosta Powiatu p. J.  Materzok  – wniósł  autopoprawkę,  iż  należałoby rozszerzyć  § 2 o taki zapis,  iż
„należy  stanowisko  przesłać  do  prezydenta  Miasta  Jastrzębie,  Rybnika,  jednostkom  samorządu
terytorialnego Powiatu Raciborskiego i radnym sejmiku, parlamentarzystom z naszego okręgu wyborczego,
celem poparcia naszego stanowiska".
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  autopoprawka  brzmi  „Rada  Powiatu  Wodzisławskiego
postawia przesłać swoje stanowisko celem poparcia do Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Transportu
i Ministra Gospodarki, parlamentarzystów  i radnych Województwa Śląskiego oraz ościennych gmin, miast i
powiatów”.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
oświadczenia Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego
listy  projektów  kluczowych  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2007  –  2013.  W
głosowaniu  udział  wzięło  22  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  22  radnych,  bez głosów przeciwnych  i
wstrzymujących.
Uchwała  Nr  XLIX/615/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     oświadczenia  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego dotyczącego przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego listy projektów kluczowych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 została podjęta   i stanowi   załącznik nr  
45   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 14
Wiceprzewodnicz ący Rady Powiatu p. A. Gaw ęda – poinformował, że do Rady Powiatu Wodzisławskiego
wpłynęło pismo Rady Miasta Wodzisławia Śl. z prośbą o przeanalizowanie stanu technicznego obiektów na
terenie  Miasta  Wodzisławia  Śl.  użytkowanych  przez  placówki  służby  zdrowia  a  będących  własnością
Starostwa Powiatowego.  Skierował  pismo do Starosty o to  aby dokonać  takiej  analizy  a  wyniki  analizy
przedstawić  na  Komisji  Infrastruktury  (…)  i  Komisji  Zdrowia  (…).  Komisje  te  materiały  przeanalizowały.
Natomiast przez Dyrektora PZZN została przygotowana kompleksowa informacja z wykazem wszystkich
nieruchomości z rodzajem wymagań jakie powinny spełniać te nieruchomości oraz jaki może być  sposób
realizacji  tych  zadań.  Po  zapoznaniu  się  z  opiniami  Komisji  przygotowane  zostało  pismo.  Całość



materiałów stanowi   załącznik nr 46   do protokołu   z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że Wojewoda Śląski skierował pismo do Rady
Powiatu  w  dniu  08.09.2006r.  dotyczące  przekazania  skargi  p.  G.  Szafarczyka  na  Starostę  Powiatu
Wodzisławskiego.  Skarga  z  20.08.2006r.  dotyczącą  kwestionowanych  przez  skarżącego  odpowiedzi  na
kierowaną do Starosty Powiatu korespondencję. Ponadto powiedział, ze poinformował pismami Wojewodę
Śląskiego i  p.  G.  Szafarczyka,  iż  skarga  zostanie  rozpatrzona  na L sesji  w  dniu  26.10.2006r.  Ponadto
zaproponował,  że  jeżeli  nie  usłyszy  sprzeciwu  ze  strony radnych,  to  zaproponował  aby  całość  sprawy
skierować do Komisji organizacyjno – prawnej celem rozpatrzenia i przygotowania projektu uchwały. 
Sprzeciwu ze strony Rady nie było.
Następne  pismo  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej,  w  którym  informuje,  iż  będzie  przeprowadzona
kontrola budżetu Powiatu za 7 miesięcy i rozpocznie się 25 września o godz. 9.00.
Pismo do Starosty Powiatu skierowane przez klub radnych RDL ( do wiadomości Rada Powiatu) dotyczące
likwidacji a wcześniej korzystania przez  inne osoby z wanny i sauny w DPS w Gorzycach.
 
Radny p. M. Kowalski  – zapytał radnego p. P. Cybułka czy on widział ten basen i tego co po tej „niby
saunie” miało zostać?
 
 Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  zasugerował,  ze  na  to  pytanie  radny  p.  P.  Cybulka  z
pewnością odpowie po zakończeniu obrad sesji.
Ponadto przedstawił:
-  informację  o  uroczystościach  i  spotkaniach  w  okresie  od  ostatniej  sesji  w  której  uczestniczyli
Przewodniczący Rady Powiatu
- harmonogram posiedzeń komisji Rady Powiatu w miesięcy październiku 2006 roku i poinformował, że sesja
odbędzie się 26.10.2006r.
-  pismo Przewodniczącego Rady Gminy Marklowice do p.  I.  Skupień,  w którym prosi  ww.  radnego aby
dopełnił deklaracji, którą złożył i wystąpił na sesji w Marklowicach i złożył sprawozdanie.
 
Radny p. A. Tomanek  – zaproponował, że koniec kadencji należałoby zakończyć w kaplicy i mogłaby to być
kaplica  Domu  Rekolekcyjnego  w  Kokoszycach.  Odbyłoby  się  to  przed  L  sesją  Rady  Powiatu  w  dniu
26.10.2006r.
 
Radny p. D. Majcherek  – podziękował p. B. Rączka za oddanie krwi podczas akcji, która odbyła się na
rynku wodzisławskim.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  zakończył obrady XLIX sesji Rady Powiatu.
 
Protokołowała
Małgorzata Jezusek


