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

w dniu 18 maja 2006 roku.
 
 
Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 18 maja 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 XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Następnie przywitał
zaproszonych gości. Lista obecności gości stanowi   załącznik nr 2   do protokołu z obrad XLVI sesji Rady
Powiatu Wodzisławskiego.
 
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  XLV sesji Rady Powiatu. 
4. Porządek i bezpieczeństwo w Powiecie Wodzisławskim:

a)   informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w powiecie,
b)   sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności za 2005 rok oraz informacja o

stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie,
c)    informacja  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  o  stanie

bezpieczeństwa  przeciwpożarowego i  przeciwpowodziowego w Powiecie  Wodzisławski  –
podjęcie uchwały,

d)   sprawozdanie  z  realizacji  Powiatowego  Programu  Zapobiegania  Przestępczości  oraz
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLV sesji  oraz informacja w
sprawie aktualnej sytuacji finansowej ZOZ Wodzisław Śl. i ZOZ Rydułtowy. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Wnioski i oświadczenia  radnych. 
8. Odpowiedzi na zapytania i  interpelacje radnych. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w  następujących sprawach:

a)   przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lyskach oraz zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez wchodzącą w skład
tego ośrodka Poradnię Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

b)   przekształcenia samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Lekarza Podstawowej
Opieki  Zdrowotnej  w  przychodni  Rejonowo  –  Specjalistycznej  Nr  3  w  Radlinie  przy  ul.
Reymonta 9,

c)    określenia  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu  wykonania  planów  finansowych
samodzielnych  publicznych zakładów  opieki zdrowotnej, dla których  Powiat  Wodzisławski
jest organem założycielskim,  za I półrocze roku budżetowego,

d)   przyznania  dotacji  samodzielnemu publicznemu zakładowi  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim",

e)    wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia nr 3/2006 z dnia 04.04.2006r.  w
sprawie realizacji zadań przy drogach powiatowych,

f)     utworzenia  rachunku  dochodów  własnych  w  Powiatowym  Centrum  Kształcenia
Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.,

g)   zmiany uchwały  Nr  XLI/473/2005 z  dnia  22  grudnia  2005r.  w  sprawie  budżetu  Powiatu
Wodzisławskiego na 2006 rok,

h)    zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok.
10.Informacje bieżące. 
11.Zamknięcie  obrad  XLVI sesji. 
 

Propozycji zmian do ww. porządku obrad nie było.
 
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 20 radnych. Za przyjęciem
głosowało 20 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Protokół Nr XLV/06 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 kwietnia 2006r. został przyjęty.
 
Ad. 4a
Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w powiecie stanowi   załącznik  
nr 3  do protokołu z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  poinformował,  że  zaprosił  Prokuratora  Rejonowego  do
uczestnictwa w obradach XLVI sesji Rady Powiatu, jednak otrzymał pisemną informację od niego, iż z uwagi
na realizację innych obowiązków służbowych w dniu 18 maja br. niemożliwy jest jego udział osobisty w sesji.
Jednak przesłał ww. informację. Zasugerował ponadto, że gdyby radnym nasunęły się pytania co do treści
przesłanego materiału, to należy skierować je do niego, a on przekaże Panu Prokuratorowi.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – stwierdził,  że Rada Powiatu przyjęła  do wiadomości  ww.
informację.
 
Ad. 4b
Komendant  Powiatowy  Policji  p.  D.  Ostrowski  –  przedstawił  informację  o  stanie  porządku  i
bezpieczeństwa publicznego w powiecie, która stanowi   załącznik nr 4   do protokołu z obrad XLVI sesji
Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
Ponadto  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  KPP w  Wodzisławiu  Śl.  za  2005  rok.  Powiedział,  że
Komenda na dzień dzisiejszy posiada 276 etatów policyjnych, a w sumie w Komendzie pracują 304 osoby.
Jest też 14 wakatów na stanowiskach policyjnych, a możliwe jest ich zwiększenie do 23 etatów. Jest to
spowodowane ograniczoną  liczbą  przyjęć  do  policji  oraz  faktem,  iż  w  ostatnim  okresie  czasu policjanci
zaczęli w przyśpieszonym tempie odchodzić na emerytury, a jest to związane jeszcze z tym, że aktualnie
trwają  prace  nad  nowelizacją  ustawy  o  policji,  co  wymusza  na  policjantach  zwalnianie  się  z  pracy.
Poinformował, że sytuacja Komendy w wyposażeniu uległa znacznej poprawie w 2005 roku ze względu na
to,  że  otrzymaliśmy z  Komendy Wojewódzkiej  Policji  około  10  zestawów komputerowych,  nowy  sprzęt
łączności. Natomiast dzięki pomocy udzielonej KPP w Wodzisławiu Śl.  przez samorządy miasta Pszowa,
Radlina, Rydułtów oraz samego Starostwa Powiatowego, które przekazało środki finansowe na zakup 2
samochodów.  KPP  otrzymała  w  roku  2005:  11  samochodów,  co  jest  znaczącym  zastrzykiem,  gdyż
samochody prezentowały różny stan techniczny. Stwierdził, że od 2005 roku trwają także rozmowy w kwestii
przeprowadzki Komisariatu Policji w Radlinie. Te rozmowy są o tyle zaawansowane, iż jest już lokalizacja
nowego komisariatu wskazana, a jeżeli dojdzie do przeprowadzki to wpłynie to wydatnie wpłynie na poprawę
warunków lokalowych  urzędowania  policjantów,  jak  i  obsługi  obywateli.  Trwają  również  zaawansowane
starania przy pozyskaniu środków ze Starostwa na modernizację budynku na Jedłowniku. Ponadto zostanie
dzięki  Starostwu  poprawiona  strona  obsługi  interesantów  na  Komendzie.  Na  dzień  dzisiejszy  sytuacja
kadrowa  Komendy  jest  taka  a  nie  inna  i  ona  w  pewien  sposób  rzutuje  na  obsługę  obywateli  i  stan
bezpieczeństwa.  Jednak  podjęte  działania  ściągnięcia  policjantów  z  innych  jednostek  do  pracy  w
Wodzisławiu Śl. przyniosą efekt i na koniec roku 2006 ten stan wakatów nie zwiększy się.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – stwierdził,  że Rada Powiatu przyjęła  do wiadomości  ww.
informację.
 
Ad. 4c
Z – ca Komendanta Powiatowego Pa ństwowej Stra ży Pożarnej p. M. Misiura  -  przedstawił informację
o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławski,
która stanowi   załącznik nr 5   do protokołu z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
Ponadto poinformował, że stan etatowy KPPSP w Wodzisławiu Śl. na dzień dzisiejszy wynosi 91, a w ciągu
roku 2006 ta liczba zostanie zwiększona do 98 etatów. W chwili obecnej zakończono procedury rekrutacji i
wdrożono procedury przyjęcia nowych strażaków do Komendy.  Stwierdził jednak, iż nie poprawi to znacznie
sytuacji kadrowej w Komendzie, gdyż z dniem 1 lipca 2005 roku został wprowadzony 40 godzinny tydzień
pracy. W roku ubiegłym Komenda pozyskała potrzebny sprzęt np. samochód ratownictwa drogowego, który 
przy  wsparciu  Starostwa  Powiatowego  oraz  Komendy  Głównej  Państwowej  Straży  Pożarnej  został
zakupiony  w  miesiącu  sierpniu.  Wkład  Starostwa  wyniósł  150.000  zł.  Ponadto  został  przez  Starostwo
również  przekazany  samochód  operacyjny  Daewoo  Leganza.  Straż  otrzymała  również  z  Komendy
Wojewódzkiej  namiot  pneumatyczny  o  wartości  26.000  zł  i  jest  on  wyposażony  we  własny  agregat
prądotwórczy,  a  więc  ma własne zasilanie,  posiada również  nagrzewnice,  czyli  własne ogrzewanie oraz



stoły,  łóżka  i  krzesła.  W  roku  bieżącym  planowany  jest  zakup  sprzętu  i  ubrań  ochrony  osobistej  dla
strażaków. Komenda planuje dzięki przekazanym środkom przez Starostwo Powiatowe w kwocie 25.000 zł
oraz samorządów gminnych na łączną kwotę 15.000 zł na zakup ubrań koszarowych 100 kompletów, obuwie
koszarowe 70 par, rękawice specjalne 80 par, pas bojowy 15 sztuk. Łączna wartość otrzymanego sprzętu
wraz ze sprzętem otrzymanym z Komendy Wojewódzkiej PSP wyniesie 120.000 zł. Stwierdził, że zakup tego
sprzętu znacznie poprawi bezpieczeństwo działań strażaków KPPSP w Wodzisławiu Śl. W roku bieżącym
jest realizowana procedura przetargowa na remont stanowiska obronnego na rzece Odrze w miejscowości
Olza.   W przeciągu  ostatnich  4  lat  na  remont  i  wyposażenie  oraz  stworzenie  Centrum Powiadomienia
Ratunkowego i na stworzenie warunków pracy dyspozytora Pogotowia Ratunkowego łącznie ze Starostwa
Powiatowego przekazano kwotę w wysokości 295.000 zł.
 
Radna p. E. Cogiel  – powiedziała, że pochodzi z Gminy Gorzyce, gdzie zagrożenia powodziowe są znaczne
i wszyscy mają w pamięci powódź z 1997 roku w związku z tym jej pytanie dotyczy Sprawozdania, gdzie na
str. 27 opisany jest stan urządzeń hydrotechnicznych budowli przeciwpowodziowych, konserwacje, regulacja
koryt  rzek.  W  siedmiu  punktach  opisane  zostały  niedoskonałości  tegoż  systemu,  które  są  w  zasadzie
zadaniami do wykonania. W związku z powyższym zapytała czy i kiedy te zadania zostaną wykonane, bo
gminy  Gorzyce,  Lubomia  są  szczególnie  zainteresowane,  czy  te  zadania  będą  w  najbliższym  czasie
wykonane. Ponadto zapytała kiedy można się spodziewać  wykonania remontu stanowiska obronnego na
rzece Odrze w miejscowości Olza?
 
Z – ca Komendanta Powiatowego Pa ństwowej Stra ży Pożarnej p. M. Misiura  -  w odpowiedzi stwierdził,
że  wszystkie  nieprawidłowości,  które  zostały  stwierdzone  podczas  komisyjnego  przeglądu  wałów
przeciwpowodziowych i  urządzeń  hydrotechnicznych w  dniach 25, 26 kwietnia br.  wynikały z tego że w
okresie marzec, kwiecień były wysokie stany wód i duże wezbrania wody na głównych rzekach w Olzie i
Odrze,  co  spowodowało,  że  w  wielu  miejscach,  a  zwłaszcza  na  tych  mniejszych  rzekach  Potrówka,
Szotkówka, Leśnica powstały zatory, wyrwy w linii brzegowej. To administratorzy Śląski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Katowicach oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach są zobowiązani
usunąć natychmiast te nieprawidłowości. Będąc na przeglądach administratorzy wzięli  to jako zadanie do
realizowania  natychmiast  i  jest  to  wykonywane.  Wykonanie  tych  działań  będzie  weryfikowane  podczas
następnego  przeglądu,  który  planowany  jest  w  miesiącu  październiku  lub  listopadzie  br.  Stwierdził,  że
corocznie takie przeglądy są przeprowadzane min. po to, aby takie nieprawidłowości stwierdzić  i  usunąć.
Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, to remont stanowiska obronnego na rzece Odrze jest realizowany w
fazie przetargu, przetarg został rozstrzygnięty, jest wyłoniony wykonawca i zgodnie z umową, która będzie
podpisana w najbliższych dniach termin realizacji będzie wyznaczony na dzień 17 lipca br.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  poinformował,  że  zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie
powiatowym Rada Powiatu musi ocenić stan bezpieczeństwa, w związku z tym Komisja Organizacyjno –
Prawna przedstawiła projekt uchwały, który stanowi    załącznik nr 6   do protokołu z obrad XLVI sesji
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie oceny
stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu. W głosowaniu 
udział  wzięło  23 radnych.  Za przyjęciem głosowało  22 radnych,  bez głosów przeciwnych,  przy 1 głosie
wstrzymującym.
 
Uchwała  Nr  XLVI/538/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     oceny  stanu  bezpieczeństwa  
przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu   została podjęta i stanowi   załącznik nr  
7   do protokołu   z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 4d
Starosta  Powiatu  p.  J.  Materzok  –  przedstawił  sprawozdanie z realizacji  Powiatowego Programu
Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Porządku  Publicznego  i  Bezpieczeństwa  Obywateli,  które
stanowi     załącznik nr 8   do protokołu   z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
Powiedział,  że aby zapewnić  właściwy stan bezpieczeństwa obywatelom muszą  funkcjonować  właściwe
struktury i tymi strukturami dzisiaj są Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta PSP – wszystkie akcje
które  mają  miejsce  w związku z  niebezpiecznymi  zdarzeniami  na  terenie  Powiatu  Wodzisławskiego,  te
działania zawsze prowadzi KPPSP. Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa jest Centrum Powiadomień
Ratunkowych i ono funkcjonuje przy PSP. Dlatego stan bezpieczeństwa ocenia się pozytywnie.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – stwierdził,  że Rada Powiatu przyjęła  do wiadomości  ww.
informację.
 



Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  kończąc  ten  blok  tematyczny  podziękował  wszystkim
występującym za zapoznanie radnych z problemami bezpieczeństwa.
 
Ad. 5
Starosta Powiatu p. J. Materzok  - przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
ostatniej sesji oraz informację o przetargach. Sprawozdanie stanowi   załącznik nr 9   do protokołu z obrad
XLVI  sesji  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  Informacja  o  przetargach  stanowi    załącznik  nr  10     do
protokołu z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Dyrektor SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. p. E. Klapuch  – przedstawił informację o realizacji kontraktu SP ZOZ
w Wodzisławiu Śląskim za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia br. Lecznictwo stacjonarne 103,31%, opieka
ambulatoryjna  specjalistyczna  110,62%  oraz  pogotowie  99%.  Przeciętnie  Zespół  zrealizował  kontrakt
czteromiesięczny  w  wysokości  103,36%.  Sytuacja  finansowa  wygląda  następująco:  przychody  ogółem
9.461.025  zł,  koszty  ogółem  10.104.373  zł.  Miesięczne  przychody  narastające  –  za  miesiąc  kwiecień
2.419.354  zł  i  koszt  2.484.737  zł.  Wynik  finansowy –  za  miesiąc  kwiecień  ZOZ wygenerował  stratę  w
wysokości 65.382 zł, a za cztery miesiące tego roku jest strata w wysokości 643.347 zł. Wskaźnik płynności
bieżący – 0,31, wskaźnik płynności szybki – 0,29, wskaźnik płynności błyskawiczny 0,07.
 
Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach p. B. Capek – przedstawiła informację finansową o realizacji kontraktu
za okres czterech miesięcy bieżącego roku. Przychody miesięczne 2.088.302 zł, narastająco 8.123.693 zł.
Koszty miesięczne 2.176.747 zł,  narastająco 8.991.886 zł.  Wynik finansowy miesięczny strata 88.444 zł,
narastająco strata 863.192 zł. Poinformowała, że na bieżąco i w całości opłacane są składki zusowskie, a z
tytułu zobowiązań  za rok 2005 w ciągu dwóch miesięcy spłaciliśmy kwotę  ponad 217.000 zł.  Wskaźniki
płynności: bieżący – 0,59, szybki – 0,53, błyskawiczny – 0,05.  Wykonanie kontraktu narastająco: lecznictwo
stacjonarne 108,25%, specjalistyczna opieka zdrowotna 118,26% oraz pogotowie ratunkowe 100%.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował Radę Powiatu, że poprosił Dyrektora SP ZOZ w
Rydułtowach  p.  B.  Capek,  aby  przedstawiła  harmonogram  zmian  restrukturyzacyjnych  Zakładu.  Pani
Dyrektor  pismem z dnia 11 maja br.  poinformowała o planowanych zmianach restrukturyzacyjnych. Ww.
pismo zostało przesłane do Komisji Zdrowia (…) Rady Powiatu Wodzisławskiego, a ponadto jest dostępne w
Biurze Rady.
 
Ad. 6
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła
żadna interpelacja.
 
Radny p. J. Szcz ęsny  – przedstawił interpelację radnego p. P. Cybułka, Cybułka, który był nieobecny na
sesji  Rady Powiatu w sprawie przeniesienia Biblioteki Pedagogicznej  z ul.  Pszowskiej  na Wilchwy.  WW.
interpelacja stanowi   załącznik nr 11   do protokołu z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 7
Wniosków i oświadczeń radnych nie było.
 
Ad. 8
Wicestarosta  Powiatu  p.  J.  Żywina  –  stwierdził,  że istnieje  plan  zagospodarowania  wszystkich  trzech
nieruchomości będących własnością powiatu, a w użytkowaniu Starostwa tj. budynek na ul. Pszowskiej 92,
budynek na Wilchwach oraz budynek „starego szpitala”. W najbliższych dniach przejmujemy jako Zarząd od
dotychczasowego użytkownika jakim był SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. budynek „starego szpitala”. Stwierdził,
że ta sytuacja jest  bardzo elastyczna w związku z czym ulega zmianie.  Zasugerował,  że w związku z
pewnymi okolicznościami sytuacja uległa zmianie i nastąpiła korekta planów. Jeżeli jednak nie będzie zgody
osób  zainteresowanych,  to  również  plany  zostaną  skorygowane.  Ponadto  poinformował,  że  Starostwo
otrzymało  wypowiedzenie  warunków użyczenia  pomieszczeń  przez  Urząd  Miejski  w  Wodzisławiu  Śl.,  w
których aktualnie znajduje się Wydział Komunikacji (opuścić pomieszczenia trzeba do dnia 31 marca 2007
roku). Jednak nikt nie chce zostawiać takiego problemu. Jest w związku z tym koncepcja, aby Bibliotekę
Pedagogiczna  przenieść  na  Wilchwy,  a  w  miejsce  Biblioteki  w  budynku  na  ul.  Pszowskiej  Wydział
Komunikacji. Jest pełna akceptacja ze strony Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej. Było również spotkanie z
pracownikami Biblioteki i nie wie skąd się wzięły te skargi. To są działania zmierzające do tego, aby nie
utracić Biblioteki Pedagogicznej, bo na to faktycznie są zakusy.
Jutro  spotyka się  ze  wszystkimi  których  ewentualne  przenosiny,  czyli  zapełnienie  tych  trzech budynków
będzie  dotyczyć.  Spotyka się  z  nimi  gwoli  omówienia  warunków zapełnienia,  a  jedną  z  propozycji  jest
również,  to że do „starego szpitala” zostanie przeniesiona Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Ze
wstępnych informacji wie, że jest wstępna aprobata do tych zmian pracowników Poradni, chociaż protestów i



interpelacji w tym temacie również się spodziewa.
 
Radny p. J. Rosół  – skierował prośbę do Starosty, że kiedy plan przenosin zostanie opracowany, to żeby
przedstawił te dane na sesji Rady  Powiatu. Ponadto zapytał czy jeżeli Biblioteka Pedagogiczna stanie się
biblioteką powiatową, to czy to jest automatyczne wycofanie się Powiatu z Biblioteki Miejsko – Powiatowej?
 
Wicestarosta Powiatu p. J. Żywina  – powiedział, że wniosek jest bardzo słuszny i on jest realizowany, ale
czasem nie ma szans go zrealizować, gdyż to co nazywa się projektami i zamysłami tak szybko wychodzi na
zewnątrz, a później są pytania, interpelacje, domysły. Powołany  został specjalny zespół i to co wypracuje
zostanie przekazane radnym. W budynku „starego szpitala” jeżeli nie uda się wygospodarować środków na
ZAZ znajdowała by się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Powiatowy Ośrodek Przeciwko Przemocy
w  Rodzinie,  Ośrodek  Adopcyjno  –  Opiekuńczy  przeniesiony  z  Gorzyc.  Byłoby  to  zagospodarowanie  w
całości.  A Biblioteka  Pedagogiczna  byłaby w  takim  przypadku przeniesiona  na  Wilchwy jako  Biblioteka
Pedagogiczna  Filia  Wojewódzkiej  Biblioteki  Pedagogicznej.  Natomiast  nasz  współudział  w  Miejskiej  i
Powiatowej  Bibliotece  będzie  podtrzymany.  Ponadto  poinformował,  że  wraz ze  Starostą  toczą  batalię  o
utrzymanie Biura Paszportowego, bowiem według władz niepotrzebne są w terenie takie Biura. Nas będzie
obsługiwać Bielsko - Biała i nikogo ten problem nie interesuje. Wiąże się to z przejęciem zadań, ale także z
przerzuceniem obciążenia finansowego na jednostki samorządowe, które nie mają tego w zadaniach.
 
Ad. 9a
Projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Lyskach  oraz  zaprzestania  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  przez  wchodzącą  w  skład  tego  ośrodka
Poradnię  Lekarza  Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej,  wraz  z  uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  12   do  
protokołu   z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i
Rodziny oraz Komisji Organizacyjno – Prawnej są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
przekształcenia  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki
Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  w  Lyskach  oraz
zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez wchodzącą w skład tego ośrodka Poradnię Lekarza
Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej.  W głosowaniu  udział  wzięło  20  radnych.  Za  przyjęciem głosowało  18
radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.
 
Uchwała  Nr  XLVI/539/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     przekształcenia  samodzielnego  
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego
na likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lyskach oraz zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych
przez wchodzącą w skład tego ośrodka Poradnię Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej została podjęta   i  
stanowi   załącznik nr 13   do protokołu   z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9b
Projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  samodzielnego  publicznego  zespołu  opieki  zdrowotnej  pod
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Lekarza Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie przy ul. Reymonta 9 wraz z
uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  14   do  protokołu    z  obrad  XLVI  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i
Rodziny oraz Komisji Organizacyjno – Prawnej są pozytywne.
 
Radny p. J. Szcz ęsny  – zabrał głos w imieniu radnego p. P. Cybułka i powiedział: „w imieniu radnych Klubu
RDL zwracamy się z apelem do radnych o odstąpienie od likwidacji Ośrodka Zdrowia w Radlinie Głożynach
na  ulicy  Reymonta  9.  Radni  miasta  Radlin  wydali  negatywną  opinię  w  tej  sprawie.  Znaczy  to,  że  są
przekonani  o  konieczności  funkcjonowania  tej  placówki.  Dzisiaj  lekarze  z  Przychodni  w  Radlinie  na  ul.
Orkana  przedstawili  swój  projekt  na  dalsze  funkcjonowanie  Ośrodka.  Projekt  zawierał  zapis,  iż  należy
wszystkimi możliwymi środkami przekonać władze Radlina o odstąpieniu spłacenia czynszu oraz udzielenie
innej pomocy finansowej tej placówce. Do momentu przekształceń własnościowych pozostawić Ośrodki w
strukturach ZOZ – u.  Lekarze  z  Przychodni  na  ul.  Orkana złożyli  pisemne wniosek  o  przekształcenie  i
utworzenie własnego nzoz – u z przychodni, w której obecnie pracują. Zależy im na przejęciu pacjentów z
Głożyn  i  zapewnieniu  pełnego  dostępu  do  lekarza  ogólnego”.  Dlatego  prosi  się  radnych  o  rozwagę  i



roztropność  - „decydujemy o opiece zdrowotnej ponad 1000 mieszkańców Głożyn.”
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
przekształcenia  samodzielnego  publicznego  zespołu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w
Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie przy ul. Reymonta 9. W głosowaniu  udział wzięło
22 radnych. Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących.
 
Uchwała  Nr  XLVI/540/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     przekształcenia  samodzielnego  
publicznego zespołu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego
na likwidacji Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr
3 w Radlinie przy ul. Reymonta 9 została podjęta   i stanowi    załącznik nr 15   do protokołu    z obrad XLVI  
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9c
Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
samodzielnych      publicznych zakładów      opieki zdrowotnej, dla których      Powiat      Wodzisławski jest organem  
założycielskim, za I półrocze roku budżetowego wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 16   do protokołu  
z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i
Rodziny oraz Komisji Organizacyjno – Prawnej są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
określenia  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu  wykonania  planów  finansowych  samodzielnych 
publicznych zakładów  opieki zdrowotnej, dla których  Powiat  Wodzisławski jest organem założycielskim,  za
I półrocze roku budżetowego. W głosowaniu  udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Uchwała Nr XLVI/541/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych      publicznych zakładów      opieki zdrowotnej, dla  
których      Powiat      Wodzisławski jest organem założycielskim,      za I półrocze roku budżetowego została podjęta  
i stanowi   załącznik nr 17   do protokołu   z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9d
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 18  
do protokołu   z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i
Rodziny oraz Komisji Budżetu i Finansów 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 Śląskim”. W głosowaniu  udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22
radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Uchwała Nr XLVI/542/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     przyznania dotacji samodzielnemu  
publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”
została  podjęta   i  stanowi    załącznik  nr  19   do  protokołu    z  obrad  XLVI  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 9e
Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  aneksu  do  porozumienia  nr  3/2006  z  dnia
04.04.2006r. w sprawie realizacji zadań przy drogach powiatowych wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik  
nr 20   do protokołu   z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  –  poinformował,  że  opinie  Komisji  Infrastruktury  (…)  oraz
Komisji Budżetu i Finansów są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie



wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia nr 3/2006 z dnia 04.04.2006r. w sprawie realizacji
zadań przy drogach powiatowych. W głosowaniu  udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22
radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Uchwała Nr XLVI/543/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     wyrażenia zgody na zawarcie aneksu  
do porozumienia nr 3/2006 z dnia 04.04.2006r. w sprawie realizacji zadań przy drogach powiatowych została
podjęta   i stanowi   załącznik nr 21   do protokołu   z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9f
Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.  wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr  22   do protokołu    z obrad  
XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz
Komisji Budżetu i Finansów są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu
Śl. W głosowaniu  udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących.
 
Uchwała  Nr  XLVI/544/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     utworzenia  rachunku  dochodów  
własnych  w  Powiatowym  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Wodzisławiu  Śl.  powiatowych  została
podjęta   i stanowi   załącznik nr 23   do protokołu   z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9g
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 24   do protokołu   z obrad  
XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Oświaty (…), Zdrowia (…),
Infrastruktury (….) oraz Komisji Budżetu i Finansów są pozytywne.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 2005r. 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 XLVI/545/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z  
dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok została podjęta   i stanowi  
załącznik nr 25   do protokołu   z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9h
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok wraz z uzasadnieniem
stanowi   załącznik nr 26   do protokołu   z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Rozwoju (…) oraz Komisji
Budżetu i Finansów są pozytywne.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 2005r. 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 XLVI/546/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z  
dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok     została podjęta   i stanowi  
załącznik nr 27   do protokołu   z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 10
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – odczytał następujące pisma:

1)   pismo p. Grzegorza Szafarczyka z dnia 13.04.2006r. noszące znamiona skargi na p. Beatę Rączka



Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu Śląskim.
Poinformował,  że  Pan  G.  Szafarczyk  skierował  już  pismo  do  Komisji  Rewizyjnej,  w  którym  podnosił
nieprawidłowości  związane  z  księgami  inwentarzowymi  w  SOSW  w  Wodzisławiu  Śl.  Dlatego
zaproponował, aby ww. skargę skierować do Komisji Rewizyjnej. Wobec braku sprzeciwu ze strony Rady
pismo zostało skierowane do Komisji Rewizyjnej.
2)   postanowienie Prokuratury Okręgowej  w  Gliwicach w sprawie  wniosku prokuratora Rejonowego w
Wodzisławiu  Śląskim  o  wyłączenie  od  prowadzenia  i  nadzorowania  przygotowawczego  w  sprawie,
niedopełnienia  obowiązków  służbowych  przez  Starostę  Wodzisławskiego  Jana  Materzok  poprzez
sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym na ulicy Narutowicza w
Radlinie.  Postanowienie  dotyczy  przekazania  do  Prokuratury  Rejonowej  w  Rybniku  celem
przeprowadzenia postępowania w niniejszej sprawie.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  udzielił głosu Staroście Powiatu.
 
Starosta Powiatu p. J. Materzok  – powiedział, że będziemy się licytować kto jest lepszy w oskarżeniach.
Powiedział, że radni sprawę ulicy Narutowicza znają,  gdyż była ona rozpatrywana przez Radę Powiatu
oraz Komisje Bezpieczeństwa i Porządku oraz Wojewodę Śląskiego i sprawa jest zakończona. Natomiast
toczy się  jeszcze postępowanie przeciwko  p. A.  Mielimąką,  który naruszył  jego dobra  osobiste przed
Sądem w Gliwicach. Działaniem następnym p. A. Milimąka spowoduje, że będzie następna sprawa. Co do
utrzymania ruchu na ulicy Narutowicza, to tym problemem się nie zajmuje, gdyż zajmuje się tym gmina
Radlin, gmina Rydułtowy, Kopalnia Rydułtowy - Anna. Ponadto stwierdził, że jeżeli działanie p. A. Milimąka
będzie nosiło znamiona naruszenia dóbr  osobistych,  czy znamiona fałszywych oskarżeń,  to na pewno
zostaną podjęte działania żeby się temu przeciwstawić.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  kontynuował dalej odczytywanie pism.
 
3)  pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 28.04.2006r. w sprawie ustalenia liczby
radnych wybieranych do rad powiatów województwa śląskiego na okres kadencji 2006 – 2010,
4)  pismo Sadu Rejonowego w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia
28.04.2006r. dotyczące dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego  - Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach,
5)  pismo dotyczące organizacji od 27 maja do 8 czerwca „VII Powiatowych Dni Sportu” ( radni otrzymali
podczas obrad sesji),
6)  pismo Polskiego Czerwonego Krzyża Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Anna” w Pszowie w
sprawie organizacji w dniu 10 czerwca 2006 roku III Paszowskiego Rajdu Samochodowego Honorowych
Dawców  Krwi  PCK  o  Puchar  Dyrektora  Regionalnego  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  w
Raciborzu,
7)  harmonogram posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu,
8)  informacja  o  uroczystościach,  w  których  udział  wzięli  Przewodniczący i  Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu.
 

Starosta Powiatu p. J.  Materzok  – powiedział,  że teraz jest ułatwione zadanie, gdyż  wcześniej wraz z
Biurem Prawnym nie potrafili ustalić kto zainicjował to działanie w Prokuraturze, czyli kto składa fałszywe
oskarżenia. Dzisiaj już wiadomo, ze to p. A. Mielimąka, bo się przyznał. Natomiast dzisiaj toczy się działanie,
które podejmuje Burmistrz Miasta Radlin, Burmistrz Miasta Rydułtowy oraz Kopalnia Rydułtowy - Anna. Z
tego co mu wiadomo jest projektowana budowa nowego chodnika, a p. A. Mielimąka się  nie zgadza na
budowę chodnika. Stanie się tak, iż będzie chodnik, a posesja p. A. Milimaka będzie pominięta i dalej znowu
będzie chodnik. Powiedział, że z informacji Dyrektora Kopalni Rydułtowy – Anna za dzień 24,25,26,27 i 28
marca oraz 2,4,5 mają policzoną ilość pojazdów ( puste po węgiel). W dniu 24 wjechało 8 dużych a w sumie
45 pojazdów, w następnym dniu 57 pojazdów, a jeszcze w następnym 51. Stwierdził, że chciałby aby na jego
ulicy był taki ruch jak na ulicy Narutowicza.
 
Radny p. A. Tomanek  – poinformował, że ostatnia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbyła się w Olzie w
Szkole Podstawowej u p. Dyrektor E. Cogiel i chciałby jej podziękować za „iście królewskie przyjęcie”.
 
Ad. 11
Przewodnicz ący  Rady Powiatu p. E. Wala zamknął obrady XLVI  sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Protokołowała
Małgorzata Jezusek


