
Protokół nr XLV/06 
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 20 kwietnia 2006 r.
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 20 kwietnia 2006 r. o godz. 14.00. Miejscem obrad była sala
Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  otworzył sesję i na podstawie listy obecności stwierdził wymagane
quorum. W sesji uczestniczyło 15 radnych. W trakcie trwania sesji liczba obecnych radnych zwiększyła się
do 23.  Lista obecności radnych stanowi    załącznik nr 1   do protokołu  .  Przewodniczący Rady przywitał
również wszystkich zaproszonych gości. 
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu 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  XLIV sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLIV sesji  oraz   informacja  w 

sprawie  aktualnej  sytuacji  finansowej ZOZ  Wodzisław Śl. i ZOZ Rydułtowy. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Wnioski i oświadczenia  radnych. 
7. Odpowiedzi na zapytania i  interpelacje radnych. 
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2005 oraz podjęcie  uchwały w

sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu:
a)   przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Powiatu za 2005 rok,
b)   opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu Zarządu z wykonania budżetu Powiatu za

2005 rok,
c)    opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz w sprawie udzielenia absolutorium,
d)   opinia  Składu  Orzekającego  RIO  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia

absolutorium,
e)    dyskusja,
f)     projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  sprawozdania  Zarządu  Powiatu  z  wykonania 

budżetu  Powiatu  za  2005  rok  oraz  udzielenia  Zarządowi  Powiatu  absolutorium  z  tego
tytułu.

9.     Rozpatrzenie projektów uchwał w  następujących sprawach:
a)   ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników  samorządowych

zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Powiat
Wodzisławski, 

b)   zmiany uchwały nr XXXII/363/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 marca 2005
roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych  w Zespole Szkół Technicznych w
Wodzisławiu Śl.,

c)    rozpatrzenia wniosku Rady Miasta Radlin w sprawie zwiększenia dostępności mieszkańców
do świadczeń poradni specjalistycznych,

d)   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą  Marklowice na realizację  zadań  przy
drogach powiatowych,

e)   ustanowienia medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego",
f)     zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok (zmniejszenie o kwotę 248.575 zł),
g)   zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok.

10.Rozpatrzenie skargi na postępowanie prowadzone przez Powiatowego  Rzecznika Konsumentów w
Wodzisławiu Śląskim. 

11. Informacje bieżące. 
12.Zamknięcie  obrad  XLV sesji.

 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  zapytał czy ktoś  z radnych ma propozycje zmian do porządku
obrad sesji Rady Powiatu.
 
Radni  żadnych uwag ani  propozycji  do porządku obrad nie zgłosili,  w związku z czym Przewodniczący
przystąpił do realizacji przyjętego porządku obrad.
 
   
Ad. 3 
 



Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  iż  protokół  został  przygotowany  i  wyłożony  w
statutowym terminie. Uwag do protokołu nie zgłoszono. Następnie przystąpił do głosowania nad przyjęciem
protokołu.  W  głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  14  radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół został przyjęty.
 
 
Ad. 4
 
Starosta Powiatu J. Materzok  przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
ostatniej sesji, stanowiące   załącznik nr 2    do protokołu  . Następnie przedstawił informację o przetargach
prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w miesiącu kwietniu, stanowiącą   załącznik nr 3   do protokołu  .
 
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. E. Klapuch  przedstawił informację w sprawie
aktualnej sytuacji finansowej ZOZ Wodzisław Śl., stanowiącą   załącznik nr 4   do protokołu  .
 
Dyrektor  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w Rydułtowach B.  Capek  przedstawiła  informację  w sprawie
aktualnej sytuacji finansowej ZOZ Rydułtowy, stanowiącą   załącznik nr 5   do protokołu  .
 
 
Ad. 5
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala poinformował, że w okresie międzysesyjnym interpelację złożyła
radna B. Rączka w sprawie przeznaczenia środków na dokończenie Remontu ul. Żwirki i Wigury, chodnika
przy ul. Wolności oraz naprawy ul. Czyżowickiej, Karkoszka i Wolności.
 
Radny D. Majcherek  złożył interpelację w sprawie wyasygnowania środków finansowych na dokończenie
budowy chodnika przy ul. Czarneckiego.  Interpelacja ta stanowi   załącznik nr 6   do protokołu  . Dodał, że
zdaje  sobie  sprawę,  iż  temat  dróg  i  chodników  jest  tematem,  który  w  każdym  miejscu  Powiatu
Wodzisławskiego nie tylko budzi emocje, ale i różne potrzeby. Dodatkowym argumentem, który przemawia
za tym, aby ww. inwestycja była zakończona jest fakt wyróżnienia społeczności lokalnej.  Nie w każdym
miejscu jak w tym przypadku społeczność nie tylko domaga się żeby te inwestycje były dokonywane, ale ta
społeczność  mimo, że nie jest do tego zobligowana dokłada własne środki finansowe do ww. inwestycji.
Przypomniał,  iż  kilka  razy w  przeciągu  ostatniego  okresu  była  mowa o  tym  jak  ważnym  tematem  jest
bezpieczeństwo,  m.in.  tych  naszych  milusińskich,  najmniejszych.  Jego  zdaniem,  każdy  kto  wie  o  jaką
inwestycję  chodzi  zdaje  sobie  sprawę,  że  właśnie  dokończenie  tego  zadania  będzie  służyło  wszystkim
mieszkańcom  Wodzisławia  Śl.,  a  w  tym  m.in.  milusińskim,  którzy  dzięki  tej  inwestycji  jeszcze  bardziej
bezpiecznie będą docierali zarówno do szkoły jak i ze szkoły.  
 
Radny J. Szcz ęsny  złożył zapytanie dotyczące informacji zawartej w sprawozdaniu z  działalności Zarządu
Powiatu, iż Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż firmie P.P.U.H. „STANREM” nieruchomości Agencji Aktywnej
Granicy  położonej  w  Wodzisławiu  Śl.  –  Wilchwach.  Zapytał  o  jaką  konkretnie  nieruchomość  chodzi  i
dlaczego dopiero teraz są jakieś decyzje w tym zakresie podejmowane, bo przecież ponad rok temu Rada
podjęła decyzję o likwidacji AAG, a jej majątek to były właśnie dwa garaże na Wilchwach oraz komputer i
ksero. Jeżeli już ponad rok trwa likwidacja takiej małej Agencji, to jak się tu nie dziwić, że kopalnie się tak
długo likwiduje, a tam są tak potężne majątki, że chyba sto lat by trzeba było je likwidować. Zapytał czy to
może tylko chodzi o majątek finansowy. Przypomniał, że wkład wynosił ponad 100 tys. zł., a jeszcze przez
ten  rok  trzeba było  jeszcze  pensje  płacić  m.in.  likwidatorowi.  Wkład  ten  będzie  wykorzystywany aż  do
wyczerpania i z tego praktycznie zwrotu finansowego dla właścicieli nie będzie. Zapytał czy nie można jakoś
przyśpieszyć likwidacji tak małej agencji z tak małym majątkiem. 
 
 
Ad. 6
 
Radny D. Majcherek  powiedział, że wnosi, aby Rada zajęła się sprawą, która dotyczy komunikacji, która
funkcjonuje m.in. na Wilchwach. Zgłoszono do niego, co osobiście sprawdził, że w przypadku konkretnie linii
207 pojawiły się  środki  komunikacji,  których  nie  można określić  jako  autobusy,  gdyż  pojawiły  się  busy.
Stwierdził,  że  te  busy  funkcjonują  na  zasadzie  braku  bezpieczeństwa  tych,  którzy  korzystają  z  tej
komunikacji. Są godziny, kiedy rzeczywiście następuje przeładowanie, jeżeli chodzi o ilość osób, które z nich
korzystają.  Jego  zdaniem  jedynym  rozwiązaniem  tej  sytuacji  jest  przywrócenie  tej  sytuacji,  która  miała
miejsce  poprzednio,  czyli  w  pewnych  godzinach  -  na  zasadzie  rozeznania  –  przywrócenia  komunikacji
autobusowej.  Prawdopodobnie doszło  do  przetargu na obsługę  tej  linii  i  pojawił  się  inny podmiot,  który



obsługuje  ww.  linię  łamiąc  pewne  podstawowe  warunki  bezpiecznej  komunikacji.  Zwrócił  się  o  to,  aby
poruszona przez niego sprawa została rozeznana, a także biorąc pod uwagę bezpieczeństwo tych, którzy
korzystają z tej komunikacji, żeby znalazło to uznanie, a równocześnie rozwiązanie.
 
Radny P. Cybułka  oświadczył, że na ostatniej sesji Rady Powiatu Starosta w swoim wystąpieniu przedstawił
wiele nieprawdziwych faktów,  jeden z nich bardzo istotny – m.in. Starosta mówił  na temat przetargu na
pieczywo, którego podmiotem był radny powiatowy p. Tadeusz Sobala. Stwierdził, iż nie jest to zgodne z
prawdą i w związku z tym przedstawi radnym interpelację jaką wygłosił i złożył w dniu 19 sierpnia 2004 r. W
tym  miejscu  odczytał  wspomnianą  interpelację,  następującej  treści:  „Interpelacja  w  sprawie  wypowiedzi
Starosty Powiatu Pana Jana Materzoka podczas XXIII sesji Rady Powiat w dniu 28 czerwca 2004r. oraz
artykułów „Podejrzani radni” w Nr 28 Nowin Wodzisławskich z dnia 6 lipca 2004r. i „Starosta oskarża” w Nr
33 ww. tygodnika z dnia 10 sierpnia br.  Starosta Jan Materzok po raz kolejny tym razem na sesji  Rady
Powiatu w dniu 28 czerwca 2004r. zarzucił radnym powiatowym korupcyjne powiązania z byłym Dyrektorem
SP ZOZ w Rydułtowach dr n. med. Zbigniewem Łyko. Publiczne oskarżenie radnych o ich biznesowe związki
z byłym Dyrektorem i czerpanie z tego tytułu korzyści majątkowych jest dalece niestosowne i świadczy o
nadużywaniu stanowiska Starosty, a zarazem Przewodniczącego Zarządu Powiatu. Wypowiedź ta nie jest
odosobniona w podobnym tonie  wypowiadał  się  również  radny p.  Antoni  Tomanek.  Klub  Radnych  RDL
zwrócił się do Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim z zapytaniem, czy zakończyło się dochodzenie
w  sprawie  rzekomych  nadużyć  popełnionych  przez  Zbigniewa  Łyko  byłego  Dyrektora  SP  ZOZ  w
Rydułtowach,  przeprowadzonych  przetargów  z  udziałem  radnych  z  poprzedniej  kadencji  oraz  innych
rzekomych powiązań z byłym Dyrektorem. Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim w piśmie z dnia 6
czerwca  2004r.  poinformowała,  „że  tutejsza  Prokuratura  nadzorowała  śledztwo  oznaczone  sygnaturą
IIDS25/03, którego przedmiotem m.in. była kwestia prawidłowości przetargów organizowanych na rzecz SP
ZOZ w  Rydułtowach na przełomie  lat  1999 –  2003 oznaczonych  numerami  1/2002,  12/2002,  42/2002.
Postępowanie w dniu 1 grudnia 2003r. umorzono w tym zakresie wobec braku znamion czynu zabronionego
(…)”. 
 
Radny A.  Korbica  powiedział,  że na poprzedniej  sesji  Rady Powiatu w dniu 23 marca 2006r.  radny P.
Cybułka  zadał  mu  pytanie  skąd  miał  informacje  odnośnie  likwidacji  Przychodni  Zdrowia  w  ZOZ-ie  w
Rydułtowach. Chciałby poinformować,  że radny P. Cybułka mija się z prawdą,  tak jak już to parokrotnie
czynił. Stwierdził, że w dniu 14 marca 2006r. na spotkaniu z mieszkańcami Rydułtów zadano mu pytanie –
„Co  z  naszym  szpitalem?”.  Odpowiedział  wówczas  i  to  podtrzymuje  do  dzisiaj,  że  szpital  czeka  duże
wyzwanie poprzez zmiany organizacyjne.  Szpital  rydułtowski  jest  jednym z  nielicznych,  który posiada w
całości sieć przychodni, które to na dzień dzisiejszy przynoszą straty w granicach około 300 tys. zł. za 2005
r., a trzeba pamiętać, że w tej dziedzinie ekonomia jest nieubłagana. Stwierdził, iż odpowiedział wtedy także,
iż przychodnia specjalistyczna przy szpitalu i na ul. Strzelców Bytomskich obok basenu, mają pozostać przy
szpitalu, inne przychodnie mają być przekształcone w NZOZ-y, na co lekarze tam pracujący sami wyrazili
wolę ich przejęcia, a wnioski zostały już złożone w 2005 r. Będzie problem z przychodnią w Lyskach i na
Głożynach, bo prawdopodobnie zostaną  one zlikwidowane, a rolą  szpitala jest skupienie się na leczeniu
pacjentów, bo na naszym terenie ma on swoje miejsce, tym bardziej, że posiada 406 łóżek i po kopalni jest
to drugi zakład, który daje zatrudnienie 786 osobom. Wyraził wówczas także przekonanie, iż znając dyrekcję,
jak i personel szpitala oraz wsparcie Zarządu i większości radnych, szpital upora się z tym problemem. Tak
brzmiała jego odpowiedź i wynika z tego, że radny P. Cybułka ma złych informatorów. 
 
 
Radny  D.  Majcherek  powiedział,  że  chciałby  wygłosić  oświadczenie  i  podziękowanie.  Stwierdził,  że
wydawałoby się, iż zbliżający się okres kampanii wyborczej powoduje wzmożone próby pewnej pozytywnej
kampanii jeżeli chodzi o kwestie tego, czego dokonaliśmy poprzez te ponad trzy lata. Powiedział, że pragnie
podziękować  gdyż  dla  niego  to  jest  przykład  tego,  iż  radni  potrafią  pracować  zespołowo  i  potrafią  na
spotkaniach  z  mieszkańcami  mówić  nie  tylko  na  temat  swoich  zasług.  Otóż  okazuje  się,  iż  w  dniu
poprzednim  miało  miejsce  spotkanie  z  Radą  Dzielnicy  Wilchwy,  na  którym  była  obecna  Pani  Grażyna
Durczok, która pozytywnie wypowiadała się m.in. właśnie o nim. Jego zdaniem takie zachowanie to jest m.in.
kierunek wskazujący, że nie trzeba robić kampanii negatywnej, a można dzielić się rzeczywistymi wspólnymi
próbami dokonania czegoś  pozytywnego. Nie twierdzi, że wszystko się udało, ale świadczy to o tym, że
istnieje wśród radnych pewne pojęcie nie tylko sumienności, rzetelności, ale pewnego solidaryzmu, a ta idea
zawsze była mu bliska i za to serdecznie dziękuje pani Grażynie. Myśli, że to jest przykład na przyszłość, bo
być  może większość  z radnych ma jakieś  plany związane z następną  kadencją i  to jest coś  takiego, co
należałoby w sposób pozytywny wykorzystywać, a co nie zawsze jest spotykane w dniu codziennym. 
 
 
Ad. 7
 
Starosta  Powiatu  J.  Materzok  powiedział,  że  radny  D.  Majcherek  otrzyma  na  piśmie  odpowiedź  na



wygłoszoną interpelację. Natomiast na stan jego wiedzy co do ul. Czarneckiego każdy postulat w zakresie
modernizacji infrastruktury drogowej jest słuszny. Stwierdził, że dysponuje sporządzonym przez Powiatowy
Zarząd Dróg „Wykazem ważniejszych prac inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych planowanych do
realizacji przez PZD w Wodzisławiu Śl. na 2006r.” W dokumencie tym została ujęta pod pozycją 32 budowa
chodnika przy ul. Czarneckiego, przewidziano na ten cel 60 tys. zł., ale nie jest przekonany czy to obejmuje
cały zakres robót, czy tylko część. Poinformował, że na dzień dzisiejszy budżet PZD udało ustalić się na
kwotę 9 466 000 zł., a to jest duża ilość pieniędzy. Więc jeżeli przewidziana jest połowa zadania przy ul.
Czarneckiego, to Dyrektor PZD przewiduje również remonty cząstkowe i nakładki, stąd możliwe, iż kwestia
ta będzie do negocjacji. Dodał, że nie może złożyć w tym momencie deklaracji, że będzie to w ten sposób
zrealizowane, ale zwolenników tej koncepcji jest wielu, a potrzeby są uzasadnione. Następnie odniósł się do
zapytania radnego J. Szczęsnego w sprawie AAG. Powiedział, że ta instytucja jest na etapie likwidacji i być
może do dwóch miesięcy uda się AAG całkowicie zlikwidować. W tej chwili trwają różnego rodzaju prace
związane z likwidacją  tej  spółki,  oczekiwane jest jeszcze walne zgromadzenie wspólników. Natomiast ta
działka o której wspomniano w sprawozdaniu z działalności Zarządu dotyczy nieruchomości na Wilchwach.
Jej cena początkowo wynosiła 100 tys. zł. i mimo, usilnych starań likwidatora, co zostało udokumentowane,
że takie starania były podejmowane, nie udało się sprzedać tej nieruchomości. Tam są obiekty, które grożą
katastrofą budowlaną, teren jest na dzień dzisiejszy dewastowany. A tak długo to wszystko trwa, bo jeszcze
dwa miesiące temu miały tam lokalizację pewne firmy, które wiedząc o tym, że spółka jest w stanie likwidacji,
stopniowo wycofywały się z tego terenu. Akurat jest taki moment kiedy wszystkie firmy się wycofały z tego
terenu i Prezes AAG wniósł postulat do walnego zgromadzenia, aby tą nieruchomość sprzedać. Jej cena
została ustalona na podstawie negocjacji z pewną firmą. Stwierdził, iż jeżeli radny J. Szczęsny wyrazi taką
chęć, to odpowie mu na piśmie i cały ten mechanizm związany z funkcjonowaniem AAG przedstawi w tym
wystąpieniu pisemnym. Następnie odniósł się do postulatu radnego D. Majcherka w sprawie komunikacji.
Stwierdził, że komunikacja miejska nie jest zadaniem powiatowym, ale to wcale nie znaczy, że nie można
interweniować i czegoś postulować. Zapewnił, że zwróci się z tym tematem do Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego z prośbą  o  przedstawienie stanowiska jakie MZK zajmuje wobec tego tematu.  Co do
wystąpienia radnego P. Cybułki powiedział, że dzisiaj ze względu na ważność omawianych spraw nie będzie
się ustosunkowywał  do sprawy szpitala w Rydułtowach, do tej całej przeszłości. Dodał, że wszystkie dane,
które przedstawił według jego oceny są wiarygodne, dlatego że posiłkował się materiałami, dokumentami i
prosił  na ostatniej  sesji,  że jeżeli  ktoś  z  radnych ma wątpliwości,  aby zwrócił  się  do niego albo można
powołać jakieś specjalne ciało Rady Powiatu. Wszystkie wypowiedziane przez siebie słowa udokumentuje i
przedstawi z jakich źródeł korzystał, a są one zapisane także w protokołach z posiedzeń. Radny P. Cybułka
ma rację, że postępowania, które prowadziła prokuratura zostały umorzone, a co dziwne, w tej sprawie o
którą  p.  Cybułka  ciągle  zabiega,  nasz  urząd  nie  jest  w  ogóle  stroną,  co  również  dał  do  zrozumienia
prokurator,  wobec  czego  nie  jesteśmy  również  poszkodowani  –  to  także  znajduje  odzwierciedlenie  w
określonych dokumentach. Przypomniał, że przytaczał różne przykłady, cytował pewne dokumenty, podawał
sygnatury akt, mówił, że wprawdzie prokuratura nie dopatrzyła się nieprawidłowości, natomiast stwierdziła,
że dokonano wykroczeń  dyscyplinarnych i  to  jest zapisane w postanowieniach prokuratorskich.  Każdy z
radnych może do tego spojrzeć, a jeżeli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uzna, że należy jakiś zespół
powołać,  to  on  wszystkie  te  dokumenty  okaże,  żeby  można  było  stwierdzić,  z  jakich  źródeł  korzystał.
Natomiast na temat szpitala w Rydułtowach jest jeszcze trochę do powiedzenia, ale dzisiaj ze względu na
ważność omawianych tematów nie będzie się do tego ustosunkowywał.
 
Radny D. Majcherek  stwierdził, że wniosek Starosty, jeżeli nie dziś, to na następnej sesji powinien znaleźć
uznanie. To nie jest po raz pierwszy, kiedy następuje wymiana poglądów, która nie tylko definiuje problemy,
ale definiuje problemy przypisane do konkretnych osób. Przypomniał, iż już kiedyś wnosił do Rady Powiatu,
aby powołać  komisję  etyki.  Wydaje mu się,  iż  teraz są dwa rozwiązania – albo Komisja Organizacyjno-
Prawna się tym tematem zajmie, albo dodatkowa komisja, dlatego że to są zbyt poważne zarzuty. Dziś jest
mowa o osobach, których nie ma na tej sesji, jak i o takich, które są obecne na sesji, natomiast to są zarzuty,
obok  których  nie  można  przejść  obojętnie. Zwrócił  uwagę,  że  czasu  jest  coraz  mniej,  a  najgorszym
rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy na ostatniej sesji spotkali się z sytuacją,  że Starosta i  radny P. Cybułka
wymienią poglądy, które tak de facto niewiele już wnoszą, ale coraz bardziej pokazują, że istnieje konflikt nie
personalny, ale konflikt, który dotyczy określonych kilku problemów. To wszystko powinno zostać zebrane i
doprowadzone do samego końca, a to co nie dotyczy Rady, do czego nie jest ona powołana, to nie powinno
być już w ogóle procedowane na sesjach, bo do tego są powołane inne organy, które powinny badać taką
sprawę. Natomiast część spraw dotyczy nie tylko Rady Powiatu Wodzisławskiego, ale i mieszkańców, którzy
coraz częściej zadają w tej kwestii pytania, bo te tematy są dyskutowane nie przez dwie sesje, tylko już
kilkanaście sesji. Pojawiły się dokumenty, których można by było zebrać już setki stron, natomiast powinno
się doprowadzić do wniosków końcowych i do tego, żeby rozstrzygnąć sprawę w sposób definitywny. Uważa,
że ten wniosek jest zasadny, żeby niezależny ale kompetentny organ definitywnie rozstrzygnął ten temat,
gdyż  w innym wypadku rozstaniemy się w wielkim niesmaku. Stwierdził,  że jeżeli  Rada tak zakończy tą
kadencję,  to oprócz tego, że się nadyskutowano kilka, czy kilkanaście godzin, to pozostanie wielki  znak
zapytania – o co chodziło, i kto rzeczywiście miał w tym sporze rację.



 
Przewodnicz ący Rady E. Wala  zwrócił uwagę, że art. 16 Statutu Powiatu mówi, iż Rada Powiatu kontroluje
działalność Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych – w tym celu powołuje komisje rewizyjną.
Radny D. Majcherek złożył wniosek i każda z wymienionych przez niego komisji z własnej inicjatywy jak
najbardziej  może się  zająć  tym tematem. Osobiście nie uważa,  żeby sprawa, która w zasadzie dotyczy
dwóch osób na tej sali miała być przedmiotem obrad Wysokiej Rady. Natomiast nie będzie przeszkód jeżeli
któraś z komisji wniesie projekt uchwały lub zapozna radnych ze swoim protokołem w tej sprawie. 
 
 
Ad. 8 a)
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poinformował,  że wszyscy radni  w terminie do dnia 20 marca
2006r. otrzymali sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za 2005 rok. Sprawozdanie
to  stanowi    załącznik  nr  7   do  protokołu  .  Następnie  poprosił  Starostę  Powiatu  o  przedstawianie
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2005 rok.
 
Starosta  Powiatu  J.  Materzok  przedstawiając  sprawozdanie  Zarządu  z  wykonania  budżetu  Powiatu
Wodzisławskiego  za  2005  r. powiedział,  że  ustawa  z  dnia  30  czerwca  2005r.  o  finansach  publicznych
nakłada  na  Zarząd  obowiązek  przedłożenia  Radzie  Powiatu  oraz  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej
rocznego sprawozdania z wykonania budżetu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca następnego
roku. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego wypełnił nałożony nań ustawowy obowiązek i wymagane dokumenty
przekazane zostały zarówno organowi stanowiącemu jak i kontrolnemu. Przedłożone pod obrady Wysokiej
Rady  sprawozdanie  za  2005r.  opiera  się  na  sporządzanych,  w  trybie  określonym  w  powszechnie
obowiązujących  przepisach  prawa,  sprawozdaniach  budżetowych.  Budżet  Powiatu  Wodzisławskiego  na
2005r.  przyjęty  został  w  dniu  23  grudnia  2004r,  uchwałą  Nr  XXIX/297/2004.  Po  stronie  dochodów
zaplanowano na 2004r. kwotę 71.243.691zł., natomiast po stronie wydatków kwotę 70.765.661zł. W procesie
planowania budżetowego przyjęto konstrukcję niezrównoważonego budżetu, w którym planowane wydatki
były mniejsze od planowanych dochodów o 478.030zł. Tę kwotę zabezpieczono na spłatę, zaciągniętych w
latach ubiegłych, kredytów i pożyczek. W toku wykonywania, plan dochodów budżetu powiatu na 2005r.
zwiększono  do 77.811.428zł.,  natomiast  plan  wydatków do 82.781.679zł.  Wykonanie  budżetu  za  2005r.
zamknęło się po stronie dochodów kwotą 80.777.495zł., a po stronie wydatków kwotą 78.286.136zł. Wynik
budżetu za 2005r.  to  nadwyżka w wysokości  2.491.359zł.  Dodatkowo w rozliczeniu budżetu powiatu za
2005r. należy uwzględnić środki finansowe, stanowiące przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych
jak i wolnych środków. Z kolei na spłatę zaciągniętych w ubiegłych latach zobowiązań, przeznaczono kwotę
475.391zł.,  stanowiącą  rozchody  budżetowe.  Z  rozliczenia  osiągniętych  przychodów  i  dokonanych
rozchodów, w budżecie powiatu wygenerowano dodatkowo kwotę 4.722.890zł. Biorąc pod uwagę powyższe
można  więc  stwierdzić,  iż  saldo  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  za  2005r.,  zamknęło  się  kwotą
7.214.249zł. Wyraził opinię, że przyczyny takiego wykonania budżetu są złożone. Z jednej strony dobrze, tj.
w 103,81%, wykonano dochody budżetowe. O ile dochody z tytułu subwencji i dotacji wykonano w blisko
100%, to już  dochody własne w 115,57%. Na takie wykonanie dochodów w grupie dochodów własnych
złożyły  się  m.  in.  wyższe  od  zaplanowanych  dochody  z  tytułu  opłaty  komunikacyjnej,  wpływy  z  tytułu
należnego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także wysokie wpływy z tytułu
gospodarki gruntami i  nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa. Mniejsze od planowanych były
natomiast  wydatki  budżetowe,  które  wyniosły  jedynie  94,57%  planu.  Praktyka  ostrożnego  planowania
dochodów  budżetowych  i  jednocześnie  przestrzeganie  zasad  oszczędnego  wydatkowania  środków
publicznych,  skutkowała  tym, iż  na koniec  roku budżetowego można było  wygenerować  określoną  ilość
środków  finansowych,  ułatwiającą  niewątpliwie  działalność  powiatu  w  następnym  roku  budżetowym.
Stwierdził, iż w takiej sytuacji mniejsze od zaplanowanych wpływy z tytułu należnych dochodów w 2006r., nie
powinny mieć  negatywnego  wpływu  na  płynność  finansową  budżetu  powiatu.  Dodał,  że  wynik  budżetu
powiatu  za  2005r.  należy  uznać  za  zadowalający.  Ponownie  wspomniał,  iż  wygenerowano  nadwyżkę
dochodów nad wydatkami w wysokości 2.491.359zł. oraz środki finansowe stanowiące różnicę pomiędzy
przychodami  i  rozchodami  w  wysokości  4.722.890zł.  Saldo  budżetu  za  2005r.  zamknęło  się  więc  w
konsekwencji  kwotą  7.214.249zł.  Biorąc pod uwagę  powyższe zwrócił  się  do wysokiej  Rady o przyjęcie
sprawozdania z wykonania budżetu za 2005r. i udzielenie Zarządowi absolutorium.
 
 
Ad. 8 b)
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poinformował, że sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu
Powiatu za  2005 rok  opiniował  Skład Orzekający Regionalnej  Izby Obrachunkowej  i  poprosił  Starostę  o
przedstawienie tej opinii.



 
Skarbnik Powiatu M. Rakowski  przedstawił  opinię  Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu Zarządu
Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za 2005 rok. Opinia ta stanowi   załącznik nr 8   do protokołu  .
 
 
Ad. 8 c)
 
Przewodnicz ący Komisji Rewizyjnej A. Korbica  poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w
dniu 21 marca 2006r. rozpatrywała sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Powiatu za 2005 r. Komisja
nie  wniosła uwag do sprawozdania  oraz wydała  do  niego pozytywną  opinię.  Na tej  podstawie  Komisja
sporządziła wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2005 rok. Następnie przedstawił ww.
wniosek, który stanowi   załącznik nr 9   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 8 d)
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu  E.  Wala  poprosił  Wiceprzewodniczącego Rady o  przedstawienie  opinii
Składu  Orzekającego  RIO  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  Zarządowi  Powiatu
absolutorium za 2005 rok.
 
Wiceprzewodnicz ący Rady Powiatu A. Gaw ęda przedstawił ww. opinię, która stanowi   załącznik nr 10  
do protokołu.
 
 
Ad. 8 e)
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  otworzył  dyskusję  w  temacie  udzielenia  Zarządowi  Powiatu
absolutorium.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
 
Ad. 8 f)
 

• Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  sprawozdania Zarządu  Powiatu     z  wykonania     
budżetu      Powiatu za 2005 rok oraz udzielenia      Zarządowi  Powiatu absolutorium z tego  
tytułu, stanowiący   załącznik nr 11   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez  Zarząd  Powiatu,  Komisję  Budżetu i  Finansów oraz  Komisję  Organizacyjno-Prawną.
Następnie przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za
przyjęciem głosowało 22 radnych, 1 radny był przeciwny, głosów wstrzymujących się nie było. 
 
 
Uchwała  Nr  XLV/529/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie  rozpatrzenia  sprawozdania
Zarządu Powiatu  z  wykonania  bud żetu      Powiatu  za  2005 rok  oraz  udzielenia      Zarządowi  Powiatu  
absolutorium     z tego tytułu   została podjęta i stanowi załącznik nr 12  do protokołu.
 
 
Ad. 9 a)
 

• Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników  
samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Wodzisławski, stanowiący   załącznik nr 13   do protokołu  .

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.
 
 



Głosów w dyskusji nie było.
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  XLV/530/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie  ustalenia  najni ższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorz ądowych zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych  prowadzonych  przez  Powiat  Wodzisławski     została  podjęta  jednogłośnie  i  stanowi
załącznik nr 14  do protokołu.
 
 
Ad. 9 b)
 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/363/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z  
dnia 24 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych      w Zespole Szkół  
Technicznych w Wodzisławiu Śl., stanowiący   załącznik nr 15   do protokołu  .

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.     
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  XLV/531/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr
XXXII/363/2005 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie utworzenia
rachunku  dochodów własnych      w Zespole  Szkół  Technicznych  w  Wodzisławiu Śl.   została  podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16  do protokołu.
 
 
Ad. 9 c)
 

• Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  wniosku  Rady  Miasta  Radlin  w  sprawie  zwiększenia  
dostępności mieszkańców do świadczeń poradni specjalistycznych, stanowiący   załącznik nr 17   do  
protokołu.

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  przypomniał,  że  decyzją  Rady  Powiatu  sprawa  będąca
przedmiotem projektu uchwały została skierowana do Komisji  Zdrowia,  która wypracowała swoją  opinię.
Dodał, że zwrócił się do Komisji Organizacyjno-Prawnej o sformułowanie projektu uchwały, który właśnie jest
rozpatrywany. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.     
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  XLV/532/2006  Rady Powiatu  Wodzisławskieg o  w sprawie  rozpatrzenia  wniosku  Rady
Miasta  Radlin  w  sprawie  zwi ększenia  dost ępności  mieszka ńców  do  świadcze ń  poradni
specjalistycznych     została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18  do protokołu.
 
 
Ad. 9 d)
 

• Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z  Gminą  Marklowice na  
realizację zadań przy drogach powiatowych, stanowiący   załącznik nr 19   do protokołu  .



 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany  przez  Komisję  Budżetu  i  Finansów  oraz  Komisję  Infrastruktury,  Rolnictwa  i  Ochrony
Środowiska.
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
nad projektem uchwały udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XLV/533/2006 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie wyra żenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gmin ą  Marklowice na realizacj ę  zadań  przy drogach powiatowych     została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20  do protokołu.
 
 
 
Ad. 9 e)
 

• Projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  medalu  „Zasłużony  dla  ochrony  p.poż.  Powiatu  
Wodzisławskiego", stanowiący   załącznik nr 21   do protokołu  .

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  XLV/534/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie    ustanowienia  medalu  
„Zasłużony dla  ochrony p.poż.  Powiatu Wodzisławskiego"  została  podjęta  jednogłośnie  i  stanowi
załącznik nr 22  do protokołu.
 
 
 
Ad. 9 f)
 

• Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok (zmniejszenie o  
kwotę 248.575 zł), stanowiący   załącznik nr 23   do protokołu  .

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.     
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
nad projektem uchwały udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  XLV/535/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w sprawie  zmian  w  bud żecie  Powiatu
Wodzisławskiego na 2006 rok  została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24  do protokołu.
 
 
Ad. 9 g)
 

• Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok, stanowiący  



załącznik nr 25   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady E.  Wala  poprosił  Przewodniczącego Komisji  Infrastruktury,  Rolnictwa  i  Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii tej Komisji do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Przewodnicz ący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska T. Skatuła  poinformował, że
Komisja  jednogłośnie  wyraziła  opinię  pozytywną  do  ww.  projektu  uchwały,  jednak  pod  warunkiem
przeniesienia z rozdziału 75405 kwoty 100 000 zł. przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Policji na zakup
fotoradaru, do rozdziału 60014 dla Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na prace niezbędne dla
poprawy infrastruktury drogowej. Komisja jest zdania, że mimo, iż to niewielka kwota, ale znacznie wpłynie
na poprawę stanu bezpieczeństwa, poprzez poprawę infrastruktury drogowej. Dodał, że taki wniosek został
skierowany do Zarządu, jednak do tej pory nie jest znane Komisji stanowisko Zarządu w tej sprawie.
 
Wicestarosta Powiatu J. Żywina  powiedział, że faktycznie Komisja opiniowała projekt uchwały dotyczący
rozdziału nadwyżki budżetowej i miała zastrzeżenia tylko do jednego punktu. Powiedział, że te 100 tys. zł.
zostało przeznaczonych na zakup fotoradaru, ale wcale nie jest powiedziane że dla policji. Radni doskonale
wiedzą  o  tym,  że  pomysł  zakupu  fotoradaru  zrodził  się  z  wniosku  Komisji  Bezpieczeństwa,  której
Przewodniczącym  jest  Starosta.  Radni  również  wiedzą,  że  wniosek  ten  jest  pokłosiem  wypadku  w
Skrzyszowie na ul. 1 Maja, gdzie zginęły dwie dziewczynki. Podejmując wniosek Komisji Bezpieczeństwa,
uznano  że  główną  przyczyną  tego  wypadku  i  szeregu  wypadków  w  całym  powiecie  była  nadmierna
prędkość.  Można  szukać  innych  powodów np.  braku  chodników,  ale  głównym  czynnikiem  zawsze  jest
nadmierna prędkość. Ograniczenia tego czynnika nie można widzieć tylko poprzez zmniejszanie prędkości,
można postawić bowiem niewiadomo ile znaków ograniczających prędkość, a zwariowani kierowcy i tak ich
przestrzegać  nie będą.  W związku z tym podejmując ten  wniosek,  zapadła  decyzja  na  Zarządzie,  żeby
zakupić fotoradar. Powiat by go zakupił i dał do wykorzystania – w pierwszym wariancie gminom, bo to jest
bardziej opłacalne, w drugim wariancie policji. Gminy na ten temat się wypowiedziały negatywnie i w związku
z tym, zadecydowano, że ewentualnie ten fotoradar po zakupie zostanie przekazany policji. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  powiedział,  że  próbuje  ustalić  jaka  jest  opinia  Komisji
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Z tych dwóch wystąpień wnioskuje, że opinia ta jest na ten
moment negatywna. Dodał, że pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisję
Budżetu i Finansów, Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.
 
 
W dyskusji głos zabrali:
 
Radny M. Kowalski  powiedział, że Wicestarosta wypowiadał się,  iż nie jest to fotoradar dla policji,  więc
dlaczego znalazł się w rozdziale  Komendy Powiatowe Policji.  Stąd wynika, że jest on jednak dla policji.
Ponadto, jeżeli  wniosek Komisji był negatywny i jego opinia do projektu uchwały, to Zarząd powinien go
przeanalizować  i  powiedzieć  dokładnie  bez „falandyzowania”,  że zdecydował  odrzucić  opinię  negatywną
Komisji Infrastruktury i mieć swoją opinię – jednogłośną lub niejednogłośną.
 
Starosta Powiatu J. Materzok  powiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd niejednogłośnie, ale zajął
takie stanowisko, że fotoradar należy zakupić.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  powiedział, że wobec tego rozumie, iż Zarząd rozpatrzył wniosek
Komisji, ale dalej podtrzymuje swoje stanowisko i w związku z tym opinia Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska jest negatywna. 
 
Członek Zarz ądu M. Szymanek  powiedział, że w dniu dzisiejszym był ten temat omawiany na posiedzeniu
Zarządu,  ale  nie  została  ostatecznie  podjęta  decyzja,  a  ponieważ  Starosta  musiał  wyjść  w  sprawach
służbowych  do  końca  nie  jest  sprecyzowane  to  co  było  przed  chwilą  powiedziane.  Kwestię  zakupu
fotoradaru  Zarząd postanowił  zostawić  pod obrady Wysokiej  Rady –  jak  Rada Powiatu  zadecyduje,  tak
będzie i w taki sposób Zarząd będzie wykonawcą głosu Rady. Osobiście jest za tym, żeby jednak poprzeć
wniosek  Komisji  Infrastruktury.  Rozumie,  że  problem  bezpieczeństwa  na  naszych  drogach  jest  szeroko
pojmowanym problemem i wszyscy chcielibyśmy jak najlepiej, żeby na drogach było bezpiecznie, było jak
najmniej  wypadków.  Wicestarosta  odniósł  się  do tego bardzo przykrego zdarzenia,  gdzie  zginęło  dwoje
dzieci. Można  w  ten  sposób  interpretować,  że  to  szybkość  i  nieodpowiedzialne  działanie  kierowców
doprowadziło do tego nieszczęścia. Dodał, że z całego serca współczuje tej rodzinie, bo nie wyobraża sobie
jak by się zachował, gdyby jego dotknęła taka tragedia. Wydaje mu się,  że problem jest o wiele bardziej
złożony i trochę szerszy niż właśnie to zdarzenie, ponieważ na naszych drogach jest mnóstwo wypadków,
związanych również ze złą nawierzchnią, z wadliwością budowy tych dróg. Zbliżył się także proces starzenia



poszczególnych  asfaltów  i  mamy teraz  okres,  gdzie  po  okresie  zimowym  i  po  srogiej  zimie  wychodzi
mnóstwo dziur, z czym są wielkie problemy, a co radni sygnalizują na każdym kroku. Uważa, że fotoradar,
który jest zamontowany w pojeździe Straży Miejskiej nie spełnia tej funkcji, którą powinien wypełniać. Jego
zdaniem samochód, który kontroluje jazdę na drodze powinien być ustawiany w sytuacjach zagrożenia, tam
gdzie jest najwięcej wypadków. Nie ma na naszym terenie czarnych punktów, ale głównie tam ten radar
powinien się znajdować, a z doświadczenia wiemy gdzie mniej więcej ten radar działa, gdzie jeździ, gdzie się
chowa.  Dodał,  że  jako  radny  uważa,  iż  najpierw  powinno  się  poprawić  infrastrukturę  drogową,  zrobić
odpowiednie objazdy żeby można się było szybko poruszać  po naszym terenie, a później można myśleć
ewentualnie o takich działaniach jak zakup fotoradaru. 
 
Radny J. Szcz ęsny  powiedział, że również jest za tym, żeby stopień bezpieczeństwa w naszym powiecie
był coraz to lepszy, ale fotoradar nie jest najlepszym mechanizmem czy metodą, żeby to bezpieczeństwo
zwiększyć. Właśnie kwestia budowy odpowiednich dróg, nawierzchni, chodników jest obecnie bardzo istotna.
Stwierdził,  iż  Wicestarosta  nawiązywał  do  wypadku,  który  zdarzył  się  w  jego  sołectwie.  Jego  zdaniem
właśnie  poprawienie  infrastruktury  drogowej  może  zapobiegać  takim  kolejnym  wydarzeniom,  a  nie
zakupienie fotoradaru. Zastanawia się dlaczego takie są stanowiska gmin, że nie chcą tego fotoradaru i nie
wie czy gmina Godów również wyraziła taką wolę, bo właśnie w tym miejscu gdzie wydarzył się ten wypadek
taki fotoradar mógłby stać. Powiedział, że nie rozumie także dlaczego fotoradar ma być przekazany policji,
bo przecież  nie jest  to  jednostka powiatu, a poza tym, często fotoradar  jest instrumentem gromadzenia
środków finansowych  jednostek,  które  go  prowadzą,  a  nie  czynnikiem  zwiększającym  bezpieczeństwo.
Zwrócił się o rozważenie tego, aby w innym kierunku szukać możliwości zwiększenia bezpieczeństwa, a nie
poprzez fotoradar, tym bardziej, że funkcjonowałby w instytucji, która nie jest naszą jednostką i napędzałby
środki policji i Urzędowi Wojewódzkiemu.
 
Radny T. Skatuła  zwrócił uwagę na to, że żadna z gmin nie była za zakupem tego fotoradaru, a potrzeby
poprawy infrastruktury drogowej są na pewno dzisiaj wielkie i stąd Komisja wnioskowała aby te 100 tys. zł.
przeznaczyć wyłącznie na infrastrukturę drogową. 
 
Wiceprzewodnicz ący Rady A. Gaw ęda powiedział, że chciałby podtrzymać ten wniosek, który złożył na
posiedzeniu Komisji. Sprawą jednoznacznie pewną jest to, że większa ilość punktów kontrolnych na pewno
w jakiś sposób ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Na terenie miasta Wodzisław jeździ już taki mobilny
fotoradar,  a jeżeli  inne gminy się  nie  wypowiadały w tej  kwestii,  to  jest  trochę  zagadkowa sytuacja,  bo
wszystkim gminom powinno zależeć  na poprawie bezpieczeństwa. Zawnioskował  o to,  aby środki,  które
miały być przeznaczone na zakup urządzenia, środka trwałego na potrzeby policji, przenieść tak jak to było
ujęte w opinii Komisji Infrastruktury - na transport i łączność. Stwierdził, że z doświadczenia wiadomo, iż tych
„piratów drogowych”  żaden fotoradar  nie  zatrzyma,  choć  oni  są  najbardziej  niebezpiecznymi  sprawcami
wypadków. Dodał, że jest za poprawą bezpieczeństwa, za większą ilością punktów kontrolnych, jednak na tą
chwilę  zdecydowanie  więcej  potrzeb  jest  związanych  z  infrastrukturą  drogową.  W  związku  z  tym
zawnioskował o przeniesienie z rozdziału 75405 -  Bezpieczeństwo publiczne, Komendy Powiatowe Policji
100 tys. zł. do rozdziału 60014 - Drogi publiczne powiatowe.
 
Wicestarosta Powiatu J. Żywina  powiedział, że zaszło chyba jakieś nieporozumienie, bo gminy wcale nie
były negatywnie ustosunkowane do tego wniosku. Wszystkie gminy ten wniosek zaakceptowały, problemem
było tylko to kto będzie zajmował się obsługą fotoradaru, łącznie z finansową. Tylko trzy gminy mogą to
robić,  ponieważ tylko one mają straż miejską,  jednak nie chciały się  zgodzić  na to z różnych względów.
Zwrócił uwagę, że ciągle mówi się na ten temat pod względem finansowym, a dlaczego nie rozmawiać w
szerokim tego słowa znaczeniu w sprawie bezpieczeństwa drogowego, bo przecież niezależnie od tego kto
będzie miał fotoradar i komu pieniądze będą spływać, to w zasadniczy sposób poprawi stan bezpieczeństwa.
Kwota 100 tys. zł. przyda się dyrektorowi PZD, ciekawe tylko ile zrobi za to inwestycji drogowych i gdzie, bo
za chwile pojawi się bardzo wiele wniosków czyja droga ma być zrobiona. Zaproponował, żeby radni zgodzili
się, aby zastanowić się jeszcze raz nad tym zakupem i albo te środki zostaną przekazane dla PZD, albo
policji, albo jeszcze raz będą prowadzone rozmowy z gminami.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przystąpił do głosowania nad wnioskiem radnego A. Gawędy żeby
z rozdziału 75405 -  Komendy Powiatowe Policji kwotę 100 tys. zł. przenieść  do rozdziału 60014 -  Drogi
publiczne powiatowe zwiększając tam kwotę na 1 200 000 zł. Jest to wniosek zgodny z wnioskiem Komisji
Infrastruktury.  Wniosek tej  Komisji  był  skierowany do Zarządu, który go nie przyjął,  a w tej  chwili  został
złożony  wniosek  na  sesji  przez  radnego  o  zmianę  zapisów  w  projekcie  uchwały  i  ten  wniosek  będzie
głosowany.
W głosowaniu nad wnioskiem udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych, 2
głosy były przeciwne, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek został przyjęty. 
 
Starosta Powiatu J. Materzok  powiedział,  że zgadza się  z  opinią  tych radnych, którzy są za tym żeby



Komendzie  Powiatowej  Policji  tych  pieniędzy  nie  dawać,  bo  w  tym  momencie  jak  to  zatwierdzimy,  to
automatycznie  te  pieniądze  musimy  przekazać  dla  policji.  Natomiast  przeniesienie  tych  pieniędzy  do
rozdziału  60014  nie  oznacza  jeszcze,  że  te  pieniądze  rzeczywiście  będą  przeznaczone  na  poprawę
bezpieczeństwa na drogach. Nie chce ostro polemizować z radnymi, którzy są zdania, że nie należy w ogóle
fotoradaru kupować, bo jest zwolennikiem tego rozwiązania, aby fotoradar jednak funkcjonował na terenie
Powiatu. Ta instytucja kontroli prędkości funkcjonuje w całym świecie. Przypomniał zdarzenie kiedy NRD
było wchłonięte przez RFN i wtedy młodzi Niemcy ci z Niemiec Wschodnich – to są znane fakty i statystyki –
przesiedli  się  na  lepsze  samochody  i  z  tego  powodu  potwornie  wzrosła  ilość  wypadków  i  to  tych
najcięższych,  wynikających  zwłaszcza  z  przekroczenia  prędkości.  Wówczas  jedyną  metodą,  aby  to
powstrzymać  i  stosowaną do dziś  są wszędzie poustawiane mierniki prędkości, a ograniczenia prędkości
egzekwuje się w sposób bezwzględny i nie ma tolerancji dla piratów drogowych. My z tym zjawiskiem mamy
również do czynienia, można zaobserwować jak zachowują się inni kierowcy na naszych drogach. Dlatego
jest zdania,  że te pieniądze mimo wszystko należy przeznaczyć  na zakup fotoradaru, niekoniecznie  dla
Komendy  Powiatowej  Policji,  ale  będzie  negocjował  jeszcze  z  gminami,  aby  zajęły  się  obsługą  tego
fotoradaru, bo jest to instrument niezbędny dla poprawy bezpieczeństwa. Kwota 100 tys. zł. w budżecie PZD
to jest około 1% całego jego budżetu i w związku z tym, należałoby w uzasadnieniu do projektu uchwały
napisać,  że te pieniądze są  przeznaczone na poprawę  bezpieczeństwa na drogach, a nie na remonty i
inwestycje.
 
Radny J. Rosół  przypomniał, że jeżeli mowa o fotoradarze Miasta Wodzisław Śl., to obejmuje on nie tylko
granice Wodzisławia, ale funkcjonuje także poza jego granicami w innych gminach, które mają stosowne w
tym zakresie porozumienia, jak np. Lubomia, czy Godów. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ewentualnie
wykorzystać  go  również  w  szerszy  sposób,  niż  do  tej  pory.  Jaki  to  ma oddźwięk  w społeczeństwie  to
wiadomo, bo wszyscy płacimy za to. 
 
Radny M. Kowalski  zwrócił uwagę, ze przegłosowany został wniosek radnego     A. Gawędy żeby pieniądze
z jednego rozdziału przenieść  do innego rozdziału,  który brzmi  Drogi  publiczne powiatowe i  każda inna
dyskusja w tym względzie jest bezprzedmiotowa.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  stwierdził,  że  zgodnie  ze  Statutem  każdy  radny  ma  prawo
uzasadnić swoje głosowanie i właśnie w taki sposób odbiera te wypowiedzi.
 
Radny  P.  Cybułka  poprosił  o  wyjaśnienie,  bo  po  wypowiedzi  Starosty  trudno  zrozumieć  czy  wniosek
radnego  A.  Gawędy  był  tylko  jakimś  zabiegiem.  Trzeba  to  jednoznacznie  określić  bo  głosowano  za
przekazaniem tych pieniędzy na drogi, a nie żeby ominąć paragraf z policji i przenieść do PZD, żeby tam
właśnie kupić fotoradar.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  powiedział, iż myśli,  że większość radnych zrozumiała to w ten
sposób – że fotoradaru dla policji nie kupujemy, przekazujemy te 100 tys. zł. na Drogi publiczne i powiatowe,
natomiast Zarząd i Starosta wrócą do tematu zakupu fotoradaru jeszcze raz w porozumieniu z gminami.
 
Radny A. Gaw ęda podkreślił, iż jest za poprawą bezpieczeństwa, a przecież nic nie stoi na przeszkodzie,
aby w pomysł  z fotoradarem włączyły się  też  inne gminy,  a jeżeli  się  nie  włączyły to nie jest  już  nasz
problem. Stwierdził,  że  jest  za  zwiększeniem  punktów  kontrolnych,  za  poprawą  bezpieczeństwa,  ale  w
krajach o których była mowa pieniądze szły równocześnie na poprawę bezpieczeństwa i na infrastrukturę
drogową,  a u nas mówi się o tym, że poprawimy bezpieczeństwo tworząc budki, które w tej  chwili  stoją
puste. Niech one są wykorzystywane, niech radar przewoźny jest wykorzystywany na poziomie właściwym
np. w 80% jego pracy, przecież nic nie stoi na przeszkodzie by ten wideoradar częściej kontrolował i jeszcze
częściej jeździł na naszych drogach. Mamy do czynienia z wydatkami publicznymi i nie chodzi o 100 tys. zł.
czy to jest 1% budżetu PZD, czy może mniej lub więcej, chodzi o pewną zasadę. Zaapelował, aby utworzyć
program  rozwoju  dróg  lokalnych,  bo  jest  niezałatwiony  jednoznacznie  temat  budowy  obwodnicy,  która
łączyłaby Jastrzębie Zdrój z Raciborzem. Gminy w tym temacie nie doszły do porozumienia. Nie będzie się
wypowiadał czy Powiat włączył się w to, czy nie włączył, czy te zadania zostały właściwie załatwione, czy
można tutaj było coś więcej zrobić. Nie jest jego intencją, aby dokonywać tutaj takiej oceny, natomiast radni
wypowiedzieli się jednoznacznie przenosząc kwotę 100 tys. zł. z jednego rozdziału do drugiego pod nazwą
Drogi  publiczne powiatowe i  taki  wniosek został  przegłosowany.  Podkreślił,  że poprawa bezpieczeństwa
poprzez zwiększenie liczby punktów kontrolnych ma sens, natomiast zakup takiego fotoradaru na potrzeby
policji nie jest naszym zadaniem, choć możemy w tym uczestniczyć, a poza tym nic nie stoi na przeszkodzie,
żeby uruchomić  inne możliwości w ramach konwentu miast i gmin naszego powiatu i zachęcić  gminy do
nawiązania umów współpracy ze Strażą Miejską w Wodzisławiu.
 
Radny P. Cybułka  zwrócił  się o to aby wypowiadać  się  precyzyjnie i  jasno, bo jeżeli te pieniądze, które
miałyby być przekazane na fotoradar zostały przekazane na drogi, to zostały przekazane na drogi i nie może



ktoś mieć w domyśle „drogowy łapacz pojazdów”. Poprosił, żeby jednoznacznie powiedzieć czy rzeczywiście
ten fotoradar będzie kupiony, tylko nie z tych pieniędzy o których dziś mowa, bo trzeba wyjaśnić tą sprawę.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  powiedział, że nie ma takiej możliwości żeby Zarząd bez zgody
Rady Powiatu kupił radar i przekazał do policji.
 
Radny D. Majcherek  powiedział, że radny P. Cybułka w 100% ma rację, bo ma takie wrażenie, że mówimy
tak i jednocześnie nie. Stwierdził, że ma wniosek dalej idący – była interpelacja w sprawie niedokończonego
chodnika na ul. Czarneckiego, więc może z tych środków finansowych, które zostały przesunięte można by
dokończyć tą inwestycję. Jego zdaniem intencja większości radnych i wniosek był konkretny - są potrzeby w
zakresie infrastruktury drogowej. Było to jasne dopóki nie złożył wniosku Wiceprzewodniczący Rady, który
nie za bardzo wiadomo w jakim kierunku manipuluje, bo mówi tak i jednocześnie nie. Dyrektor PZD jest
obecny na tej sesji i powinien mieć wiedzę, czy dostanie dodatkowe środki finansowe, o których on ma przy
udziale Zarządu Powiatu zdecydować w które miejsce będą zaangażowane, a nie rozważać ponownie czy
można, czy nie można kupić fotoradar. Myśli, że chodzi tu o jednoznaczność, a z tej dyskusji która się toczy
nic nie wiadomo.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  powiedział,  że dla niego jest jasne, iż 100 tys. zł.  z  Komendy
Powiatowej  Policji jest przesunięte  do  Dróg publicznych powiatowych.  Natomiast cała ta dyskusja, którą
dopuścił  jest jego zdaniem trochę  nadrzędna, jakby nie związana z tematem punktu 9g, jednak dotyczy
bezpieczeństwa, a to jest bardzo ważny temat. Nie obawiałby się tego, że Zarząd niejawnie kupi i przekaże
policji fotoradar, jeżeli na to nie uzyskał zgody Rady Powiatu. Dodał, że głosował za tym, aby ten fotoradar
był  kupiony,  bo  dla  niego sprawy pieniężne,  budżetowe  oraz  to  czy  pieniądze  z  tego fotoradaru  będą
odprowadzane do Skarbu Państwa, czy do jakieś gminy było sprawą obojętną. Żadne pieniądze nie zapłacą
kalectwa i nie zapłacą śmierci, wobec tego, gdyby tu jeździło nawet 10 fotoradarów to byłby dalej za tym.
Radni  mówili,  że  są  gminy i  mogą  się  dołączyć  do  tego rozwiązania.  Poinformował,  że był  obecny na
konwencie, gdzie przez Starostę był przedstawiony projekt zakupu fotoradaru dla którego gminy miały tylko
wyznaczyć  punkty  i  zapłacić  tylko  za  słupy,  które  by  już  samym  widokiem  straszyły,  a  policja  tylko
wyznaczałaby miejsca na te słupy biorąc pod uwagę np. zdarzenia. Wszyscy samorządowcy mówią, że oni
nie  ratują  w  ten  sposób  budżetu,  a  głównie  chodzi  o  poprawę  bezpieczeństwa.  Podkreślił,  że  żadne
pieniądze nie przywrócą zdrowia ani życia. Natomiast co do dziur na drogach uważa, że policja powinna
pouczać i wystawiać mandaty właścicielom takiej drogi, bo przecież jazda po uszkodzonej drodze powoduje,
że omija się te dziury jakimś slalomem, a to jest nagła zmiana kierunku drogi. To jest jego taki głos w tej
dyskusji nad bezpieczeństwem. Gdyby ktokolwiek chciał kupić taki radar, za wyjątkiem osób prywatnych, to
byłby  za  tym,  ale  gmin  takich  jak  Godów,  Lubomia,  czy  Marklowice  nie  można  zmusić  do  tego,  żeby
podpisały porozumienia z właściwą strażą miejską, bo tam są samodzielne władze, które o tym decydują. 
 
Radny J. Szcz ęsny  w nawiązaniu do głosów poprzedników poprosił o jednoznaczne wyjaśnienie tej kwestii,
bo przegłosowane zostało przeniesienie środków z działu  Komendy Powiatowe Policji na  Drogi publiczne
powiatowe, a z wypowiedzi Starosty i Wiceprzewodniczącego Rady rozumie, że może nastąpić coś takiego,
iż ze względu na podniesienie poziomu bezpieczeństwa zostanie zakupiony przez PZD fotoradar, a że PZD
nie  może  zajmować  się  użytkowaniem  fotoradaru,  to  w  następnym  kroku  Rada  podejmie  uchwałę  o
przekazaniu  tego  policji. Jego  zdaniem  poprawa  infrastruktury  drogowej  także  ma  istotny  wpływ  na
podniesienie bezpieczeństwa i był przekonany, że w tym kierunku pójdą te działania.
 
Radny T. Skatuła  powiedział, iż temat poprawy bezpieczeństwa jest dość szeroko dyskutowany i padły już w
sposób  jednoznaczny  stwierdzenia,  że  dziury  w  drogach  istnieją,  ich  usunięcie  poprawia  stan
bezpieczeństwa, ale kupienie fotoradaru także poprawi. Chciałby przy tej  okazji zwrócić  także uwagę  na
prowadzone roboty na drogach publicznych, gdzie często nie ma zapewnionego żadnego bezpieczeństwa,
brakuje jakiejkolwiek  sygnalizacji  przy wykonywanych robotach, czy kogokolwiek  kto kierowałby ruchem.
Więc może w związku z tym poprawić stan bezpieczeństwa w tym zakresie. 
 
Radny M. Szymanek  stwierdził, że wie za czym głosował i myśli, że te pieniądze pójdą na drogi publiczne,
konkretnie na jakieś inwestycje, remonty, na poprawę infrastruktury i oczywiście bezpieczeństwa. Dodał, że
kiedyś widział pewien reportaż, gdzie mówiono, iż nadmierna prędkość jest tym czynnikiem znaczącym jeżeli
chodzi o kolizje, ale również wolna jazda doprowadza do tego, że istnieje niebezpieczeństwo i można to
rozpatrywać na wiele sposobów. Jego zdaniem dyrektor PZD stara się jak może, zresztą ledwie co przyszła
wiosna i dopiero teraz można rozeznać jaki jest stan dróg i jakie zadania trzeba zrobić w stanie pilnym, jak
mniej więcej kierować tymi pracami żeby wszystko było sprawne. Trzeba myśleć również przyszłościowo, bo
zbliżamy się do okresu, gdzie możemy być  w miesiącach letnich totalnie sparaliżowani. Już media o tym
donosiły, że zbliżają się  poważne inwestycje na ciągu dróg komunikacyjnych naszego terenu. Właśnie w
Wodzisławiu Śl., gdzie się krzyżuje wiele dróg może nastąpić  tak, że po tej gehennie, gdzie ludzie będą
czekać  w  korkach  może  nawet  półgodzinnych,  później  będą  się  spieszyć,  więc  należy  udrożnić  nasze



miasta,  uczynić  drogi  przejezdnymi na tyle,  żeby ludzie nie musieli  się  spieszyć  właśnie przez remonty.
Ostatnio poddał pod dyskusję  pewien wniosek - czy byłaby możliwość  aby wszystkie prace na drogach,
również porządkowe, powiosenne, a także związane z remontami prowadzić w porze wieczornej, nocnej,
kiedy to jest małe natężenie ruchu. A ponieważ z pracą nocną wiążą się duże koszty, to może te 100 tys. zł.
poprawi bezpieczeństwo pracowników w pomarańczowych kamizelkach, którzy będą pracować w porze o
mniejszym  natężeniu  ruchu  i  ta  kwota  dla  PZD  zapewni  wynagrodzenia  za  prace  w  porze  nocnej  i
drugozmianowej.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  przypomniał,  iż  na  majowej  sesji  będzie  omawiany  temat
bezpieczeństwa  i  wówczas  będzie  można  kontynuować  tę  dyskusję  samoistnie  wywołaną  za  zgodą
wszystkich radnych, a dotyczącą właśnie bezpieczeństwa. Poprosił Starostę, aby zgodnie z głosami radnych
odpowiedział na temat fotoradaru.
 
Starosta Powiatu J. Materzok  powiedział, że ten wniosek, który został przegłosowany to nic innego jak
tylko to, że z rozdziału 75405 zabraliśmy 100 tys. zł.  które były przeznaczone dla Komendy Powiatowej
Policji. O to chodziło, aby w dniu dzisiejszym nie wiązać się tym zapisem i tych pieniędzy na fotoradar nie
przekazywać policji. Natomiast przekazanie tych 100 tys. zł. na paragraf 60014 nie zamyka drogi ani w tym
kierunku żeby przeznaczyć je na modernizację dróg, ani na zakup fotoradaru, jednak żeby kupić fotoradar
Rada  Powiatu  musi  wyrazić  na  to  zgodę.  Jego  zdaniem  przyjdzie  jeszcze  czas  na  dyskusje  nad
bezpieczeństwem chociażby na następnej sesji.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
nad projektem uchwały udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych
nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała  Nr  XLV/536/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w sprawie  zmian  w  bud żecie  Powiatu
Wodzisławskiego na 2006 rok     została podjęta i stanowi załącznik nr 26  do protokołu.
 
 
 
Ad. 10
 

• Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie prowadzone przez Powiatowego  
Rzecznika Konsumentów w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący   załącznik nr 27   do protokołu  .

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  przypomniał,  iż  skarga  na  Rzecznika  Konsumentów  została
przekazana  do Komisji  Organizacyjno-Prawnej.  Komisja  ta  jest  wnioskodawcą  przedmiotowego  projektu
uchwały, który został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
nad projektem uchwały udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.
 
Uchwała  Nr  XLV/537/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie     rozpatrzenia  skargi  na  
post ępowanie  prowadzone  przez  Powiatowego  Rzecznika  Kons umentów  w  Wodzisławiu  Śląskim
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28  do protokołu.
 
 
Ad. 11
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przekazał informację,  że w dniu 4 maja br. zostanie wręczony
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Pszowie  medal  „Zasłużony  dla  Powiatu  Wodzisławskiego”  i  zaprosił  do
uczestnictwa w tej  uroczystości.  Poinformował  także,  iż  oświadczenia  majątkowe  radnych  przyjmowane
będą  29 kwietnia (sobota) oraz w dniu 2 maja. Następnie przedstawił następujące pisma skierowane do
Rady Powiatu:
-       pismo  Urzędu  Gminy  Lyski  dotyczące  opinii  w  sprawie  likwidacji  gminnego  Ośrodka  Zdrowia  w

Lyskach,
-       uchwały Rady Miasta  Radlin  w sprawie  wyrażenia opinii  do  projektów uchwał  w sprawie  likwidacji

Ośrodka Zdrowia w Lyskach i Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Radlinie. 
Przewodniczący Rady przedstawił  także informację  o  udziale  Prezydium Rady Powiatu w spotkaniach i



uroczystościach oraz harmonogram posiedzeń komisji w miesiącu maju br.
 
 
Ad. 12
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu E. Wala zamknął obrady XLV
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 17.00.
 
 
 
Protokołowała:
Lidia Glassmann-Rybińska


