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

w dniu 23 marca 2006 roku.
 
 
Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 23 marca 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 24 radnych. Lista obecności radnych
stanowi załącznik nr 1  do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Następnie przywitał
zaproszonych gości.
 
Ad. 2
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  porządek  obrad sesji  został  dostarczony
radnym wraz z materiałami na sesję i przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.    Przedstawienie porządku obrad. 
3.    Przyjęcie protokołu z obrad  XLIII sesji Rady Powiatu.
4.   Dostępność pacjentów do świadczeń specjalistycznych na terenie Miasta Radlin oraz przekształcenia

poradni w strukturach SP ZOZ Rydułtowy.
5.    Sprawozdanie z działalności Zespołu Sterującego Samorządów ds. Budowy Autostrady A 1.
6.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLIII sesji  oraz informacja w

sprawie aktualnej sytuacji finansowej ZOZ Wodzisław Śl. i ZOZ Rydułtowy.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia  radnych.
9.    Odpowiedzi na zapytania i  interpelacje radnych.
10.   Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2005 rok:

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego
Rzecznika Konsumentów w roku 2005.

11.   Sprawozdanie z działalności za 2005 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz podległych
mu jednostek.

12.   Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
13.   Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2005 roku.
14.   Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2005 roku.
15.   Informacja w sprawie oświadczenia majątkowego radnego p. Kazimierza Grzywacza.
16.   Rozpatrzenie projektów uchwał w  następujących sprawach:

a)    przekształcenia  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół
Opieki Zdrowotnej  w Wodzisławiu Śl.”  polegającego na ograniczeniu liczby łóżek w Oddziale
Urologicznym, 

b)    zatwierdzenia  zmian  w  statucie  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, 

c)    przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” na zakup lampy operacyjnej dla potrzeb bloku operacyjnego, 

d)   podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przypadających
na Powiat Wodzisławski  w roku 2006, 

e)   wyrażenia  zgody  na  złożenie  przez  Powiat  Wodzisławski  wniosku  o  finansowanie  z
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą  „Pomoc dla studenta 2005/2006”  oraz przyjęcia
„Regulaminu stypendiów  dla studentów  2005/2006”,

f)     uzgodnienia  wartości  1  punktu,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek
wynagrodzenia  zasadniczego  dla  pracowników  zatrudnionych  w  jednostce  budżetowej  pod
nazwą Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami, 

g)   ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  kategorii  zaszeregowania  dla
pracowników  zatrudnionych w jednostce budżetowej pod nazwą Powiatowy Zakład Zarządzania
Nieruchomościami, 

h)    uzgodnienia  wartości  jednego  punktu  w  złotych,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia 
miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  ustalonego  przez  pracodawcę  dla
pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach, 

i)     ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Domu Pomocy Społecznej w
Gorzycach, 

j)     zmiany uchwały Nr XXX/328/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 stycznia 2005 roku



w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach, 
k)   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lubomia na realizację zadań przy drogach

powiatowych, 
l)     wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Wodzisław Śl. na realizację zadań na

drogach powiatowych, 
m) przyznania  medalu  honorowego  „Zasłużony  dla  Powiatu  Wodzisławskiego”  dla  Ochotniczej

Straży Pożarnej w Pszowie,
n)    przyznania  medalu  honorowego  „Zasłużony dla  Powiatu  Wodzisławskiego”  dla  p.  Tomasza

Sikory,
o)   zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok,
p)   zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok,
q)   zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok (zwiększenie o kwotę 780.000 zł),
r)    ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla ochrony p. poż. Powiatu Wodzisławskiego”. 

17.     Informacje bieżące. 
18.     Zamknięcie  obrad  XLIV 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 16 radnych. Za przyjęciem
głosowało 16 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Protokół Nr XLIII/06 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 16 lutego 2006r. został przyjęty.
 
Ad. 4
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że wobec wpłynięcia wniosku Miasta Radlin,
jak również wniosków lekarzy pracujących w SP ZOZ Rydułtowy dotyczących zmian w strukturach tego ZOZ
–  u  zdecydował  się  rozpocząć  dyskusję  na  temat  przekształceń,  a  także  dostępności  pacjentów  do
świadczeń specjalistycznych. Ma nadzieję, że ta dyskusja będzie materiałem do wypracowania przez Zarząd
i Dyrekcję SP ZOZ w Rydułtowach stanowiska w tej sprawie.
 
Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach p. B. Capek  – przedstawiła stanowisko Dyrekcji SP ZOZ w Rydułtowach
w sprawie pisma z dnia 10.01.2006 roku. Rady Miejskiej w Radlinie. Poinformowała, że SP ZOZ działa na
terenie Miasta Radlin w Przychodni Specjalistycznej nr 3 przy ul. Orkana 10 – budynek tejże Przychodni
został przekazany ZOZ – owi w nieodpłatne użytkowanie. ZOZ realizuje świadczenia w podstawowej opiece
zdrowotnej,  gdzie na dzień  28.02.2006 roku liczba zadeklarowanych pacjentów do lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej  wynosi 7742 przy stawce kapitacyjnej rocznej  61,56 zł,  a wiec miesięcznej 5,13 zł.  W
przychodniach, gdzie liczba zadeklarowanych pacjentów jest większa niż 1000 wymagana jest dostępność
tej poradni od godziny 8.00 do 18.00 i ta poradnia w ramach poz – etu funkcjonuje. W poz – ecie przyjmuje 3
lekarzy  –  w  poradni  ogólnej  jest  to  2,24  etatu  +  2  pediatrów,  co  daje  ogółem  1,474  etatu.  Ponadto
Przychodnia  Rejonowa  realizuje  również  świadczenia  w  filii  na  ul.  Reymonta  9  –  budynek  ten  jest
własnością  Miasta  Radlin  i  zgodnie  z  podpisaną  stosowną  umową  dzierżawy ZOZ  płaci  Miastu Radlin
comiesięczną stawkę dzierżawy – około 900 zł. Liczba zadeklarowanych pacjentów do tejże Poradni wynosi
880 na dzień 28 lutego br. Ta Przychodnia czynna jest od godziny 8.00 do 15.00 ze względu na mniejszą
liczbę deklaracji niż tysiąc i przyjmuje w niej 3 lekarzy o ogólnej liczbie 0,1 etatu. Jeśli chodzi o udzielanie
porad w zakresie specjalisytki, to udzielane są w poradni ginekologicznej i w tej poradni przyjmuje 2 lekarzy
na ogólną liczbę  0,75 etatu. Raz w tygodniu ta poradnia jest czynna od godziny 8.00, a w pozostałe od
12.00, a cztery razy w tygodniu do godziny 16.00. Czas oczekiwania do poradni ginekologicznej wynosi od 0
do 10 dni. Należy jednak pamiętać, iż jest to ambulatoryjna opieka specjalistyczna i pacjent ma możliwość
dokonania  wyboru do którego z  lekarzy chce pójść.  W stanach nagłych  zagrażających życiu  te  porady
udzielane są na bieżąco. Ponadto realizujemy również świadczenia w poradni chirurgii ogólnej i w ramach tej
poradni przyjmuje 2 lekarzy ogółem 0.20 etatu. Poradnia ta jest czynna trzy razy w tygodniu. Pacjenci do tej
poradni chirurgicznej w mieście Radlin przyjmowani są na bieżąco. Poradnia dermatologiczna funkcjonująca
w tejże poradni realizuje swoje świadczenia przez 1 lekarza, który jest w pełnym wymiarze zatrudnienia.
Poradnia czynna jest trzy razy w tygodniu od godziny 8.00 do 16.00, a dwa razy w tygodniu od 8.00 do
15.00.  Pacjenci  do  tej  poradni  przyjmowani  są  również  na  bieżąco.  W  związku  z  tym,  iż  w  piśmie
podnoszono,  iż  czas  oczekiwania wynosi  kilkanaście dni,  czy nawet  miesięcy,  jeżeli  chodzi  o realizację
świadczeń przez SP ZOZ w Rydułtowach nie ma to miejsca, ponieważ czas oczekiwania podała wcześniej.
Następnie podnoszonym problemem jest zainicjowanie zwiększenia zatrudnienia liczby lekarzy pracujących
w naszych poradniach. ZOZ nie jest bierny i zostało zamieszczone ogłoszenie w sprawie zatrudnienia do



ZOZ – u lekarzy, które to ukazało się m.in. w Promedico – zaskutkowało to na dzień dzisiejszy przyjęciem
jednego  chirurga,  specjalisty  z  II  stopniem  specjalizacji  w  zakresie  chorób  wewnętrznych  i  na  dzień
dzisiejszy pozytywnie zaopiniowaliśmy przyjęcie 2 lekarzy tj. na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz
na oddziale chorób wewnętrznych. Ponadto w dniu 20.02.br. ogłoszenie w Dzienniku Zachodnim dotyczyło
składania  ofert  na  udzielenie  świadczeń  zdrowotnych.  W  sprawie  ewentualnego  wystąpienia  do  NFZ  i
zwiększenia środków finansowych, które również w tymże piśmie było podnoszone – poinformowała, że po I
kwartale br. będą w poradniach specjalistycznych lub w oddziałach szpitalnych nadwykonania, a zarazem
będzie na bieżąco prowadzona lista oczekujących, to z pewnością ZOZ wystąpi o renegocjację warunków
umowy.  Natomiast  na  dzień  dzisiejszy  ZOZ  nie  planuje  rozszerzenia  swojej  działalności  w  zakresie
ambulatoryjnej  opieki  specjalistycznej  na  terenie  miasta  Radlina.  Kwestia  czasu oczekiwania  do  innych
poradni  specjalistycznych:  do  poradni  chirurgii  urazowej  czas  oczekiwania  wynosi  36  dni,  do  poradni
gastrologicznej 27 dni, do poradni schorzeń tarczycy 81 dni, a do poradni kardiologicznej 156 dni.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poprosił o zabieranie głosu w ww. sprawie.
Ponadto poinformował, że   na sesję Rady Powiatu zaprosił Burmistrza miasta Radlin i Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Radlinie. Jednak ze względu na swoje obowiązki nie przybyli na nasze obrady.
Poprosił Przewodniczącą Komisji Zdrowia (…) i Komisję Zdrowia, aby przygotowała odpowiedź dla Rady
Miejskiej w Radlinie, a ta odpowiedź na następnej sesji Rady Powiatu zostanie poddana pod głosowanie
Wysokiej Rady.
Poinformował, że na sesję zostali zaproszeni i są obecni lekarze, którzy wnioskowali zmiany w strukturach.
 
Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach p. B. Capek  – przedstawiła stanowisko Dyrekcji SP ZOZ w Rydułtowach
w sprawie restrukturyzacji poradni ginekologicznych w Rydułtowach, Radlinie, Pszowie oraz Gaszowicach,
które to polegają na przekształceniu w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Poinformowała, że poradnia
ginekologiczna  w  Rydułtowach  na  ul.  Plebiscytowej  działa  w  budynku,  który  jest  własnością  Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przekazany w nieodpłatne użytkowanie ZOZ – owi. Wynik tejże poradni za
2005 rok wynosi – strata 47.662,37 zł. W tej poradni pracuje lekarz na 0,236 etatu oraz jedna położna, która
  zarazem   prowadzi  rejestrację.  Poradnia  ginekologiczna na ul.  Strzelców Bytomskich  działa w budynku,
który jest  własnością Starostwa  Powiatowego  przekazany  w  nieodpłatne   użytkowanie  ZOZ – owi. Wynik
finansowy tejże poradni  za rok  2005 wynosi  – strata 87.602,82 zł.  W poradni  przyjmuje dwóch lekarzy
ginekologów w ramach 1 etatu, a położna również prowadzi rejestrację. W poradni ginekologicznej na ul.
Orkana w Radlinie, o której wcześniej mówiła wynik finansowy za 2005 rok to strata 58.062,69 zł, a pracuje
w niej 2 lekarzy oraz położna, która również prowadzi rejestrację. Poradnia ginekologiczna w Pszowie na ul.
Skwary – budynek  jest  własnością  Urzędu Miasta w Pszowie,  a  ZOZ ma podpisaną  umowę  najmu do
30.09.2008 roku i nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat. Wynik finansowy tejże poradni za 2005 rok – strata
84.677,71  zł.  w  tej  poradni  przyjmuje  2  lekarzy  ginekologów  na  0,40  etatu,  a  położna  prowadzi  tam
rejestrację.  Poradnia  ginekologiczna  w  Gaszowicach na  ul.  Rydułtowskiej  działa  w budynku,  który  jest
własnością Starostwa Powiatowego przekazany w nieodpłatne użytkowanie ZOZ – owi. Wynik tejże poradni
za 2005 rok – strata 27.707,19 zł w tej poradni przyjmuje 1 lekarz ginekolog w ramach 0,526 etatu oraz
położna która prowadzi rejestrację.
Powiedziała, że Dyrekcja SP ZOZ w Rydułtowach nie jest przeciwnikiem procesu prywatyzacji, jednak pod
pewnymi  warunkami i   po ustaleniu pewnych  zasad i priorytetów, ale priorytetów  przede   wszystkim  dla
ZOZ – u. W wyniku rozmów z lekarzami oraz ordynatorem pionu położniczo – ginekologicznego Szpitala w
Rydułtowach  ustalenia  są  następujące.  W  strukturach  SP ZOZ  w  Rydułtowach  pozostanie  1  poradnia
ginekologiczna  i  będzie  ona  funkcjonowała  na  aktualnych  zasadach.  Lekarze  zatrudnieni  w  SP  ZOZ
pozostaną nadal w oddziałach w tym samym wymiarze zatrudnienia, czyli takim jaki jest na dzień dzisiejszy.
Stwierdziła,  że  priorytetem  dla  ZOZ  –  u  są  oddziały  szpitalne,  a  co  za  tym  idzie  utrzymanie  poziomu
udzielanych świadczeń na tym samym poziomie, który jest aktualnie. Wszystkie nzoz – y, które powstaną na
bazie przekształconego ZOZ – u przejmą swoich pracowników w trybie art. 23'. Następny krok to wspólne
negocjacje odnośnie warunków dzierżawy, sprzętu, pomieszczeń i innych składników mienia. O tych krokach
została poinformowana Rada Społeczna oraz organizacje związkowe działające na terenie ZOZ – u. Drugim
pismem jest pismo lekarzy funkcjonujących w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gaszowicach, który chce się
przekształcić  w  nzoz  i  wyraża  prośbę  o  wydzierżawienie  dotychczas  wynajmowanych  pomieszczeń.
Aktualnie na dzień dzisiejszy  ww. Ośrodek funkcjonuje  w budynku Starostwa, który  jest   przekazany  w  
 nieodpłatne   użytkowanie  SP ZOZ – owi w Rydułtowach. W tych strukturach działa poradnia ogólna oraz
poradnia  pediatryczna.  Liczba  w  etatach  personelu  lekarskiego  –  poradnia  ogólna  1,5  etatu,  a  w
pediatrycznej  0,5 etatu. Poradnia funkcjonuje od godziny 8.00 do godziny 18.00 i  zatrudnione tam są  3
pielęgniarki na 0,25 etatu, technik analityczny,  rejestratorka na 0,75 etatu, sprzątaczki na 1,75 etatu i  1
robotnik gospodarczy. Na dzień  dzisiejszy liczba zadeklarowanych pacjentów wynosi około 7000. Za rok
2005 Ośrodek ten przyniósł stratę w wysokości 49.277,89 zł. 
Stanowisko  SP  ZOZ  w  Rydułtowach  w  sprawie  prywatyzacji  identyczne  co  do  prywatyzacji  wyżej
omawianych poradni art. 23' oraz negocjacje w sprawie warunków wydzierżawienia i przejęcie zadań z tym,
że przejęcie zadań wymaga wyczerpania art. 43 ustawy o zoz – ach w związku z tym nie będą one mogły



przebiegać z miesiąca na miesiąc lecz dłużej. 
Ponadto do Dyrekcji  SP ZOZ w Rydułtowach wystąpiono jeszcze z dwoma pismami i  jest  to w sprawie
prywatyzacji  pojedynczych  poradni  specjalistycznych  tj.  poradni  endoskopowej  oraz  poradni
diabetologicznej.  Wszystkie  te  przekształcenia  polegające na  ograniczeniu,  czy  przekazaniu  tych  zadań
wymagają trybu art. 43. ustawy W pierwszej kolejności stanowisko   SP ZOZ  w  Rydułtowach  jest takie, iż
  przekształcamy  poz ( wiejskie i gminne ośrodki zdrowia), a w ostatniej kolejności przychodnie. W pierwszej
kolejności przejmującymi zadania winni być lekarze aktualnie tam zatrudnieni i pracujący, jeżeli taką wolę
wyrażą.  W następnej  kolejności  po procesie prywatyzacji  poz – ów dojdzie do ewentualnej  prywatyzacji
lecznictwa  specjalistycznego  z  tym,  że  również  z  zachowaniem  priorytetów.  Priorytety  to  -  oddziały
szpitalne,  poradnie  specjalistyczne,  które  realizują  te  same  świadczenia,  następnie  te  które  są
monopolistyczne  na  danym  terenie,  tudzież  te  które  są  pomocnicze  w  wykonywanych  świadczeniach.
Wszyscy pracownicy winni być przejęci w trybie art. 23'. Nie jest to proces, który zamknie się w ciągu kilku
miesięcy. Według niej przy dobrych układach dobrej współpracy te zamierzenia winny zostać zrealizowane w
ciągu półtora roku.
 
Radny  p.  P.  Cybułka  –  stwierdził,  że  z  zaciekawieniem  słuchał  ww.  wystąpienia,  gdyż  liczył,  że  Pani
Dyrektor  będzie  reformować,  a  ona  likwiduje.  Powiedział,  że  to  jest  takie  pierwsze  wrażenie,  które  się
odnosi. Stwierdził, że nastąpi reakcja domina, jeżeli sprywatyzuje się jedna, druga, trzecia przychodnia, to
dojdziemy do lecznictwa zamkniętego i  koniec.  Zasugerował,  że  należy postawić  zasadnicze  pytanie  –
dlaczego publiczne przynosi straty i jest nieopłacalne, a prywatne ma przynosić zyski. Jeżeli ta kwestia nie
zostanie wyjaśniona, to nie ma mowy o jakichkolwiek działaniach i decyzjach w tej sprawie. Jest nad czym
się zastanowić, chociażby nad taką rzeczą: – jest sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005 i jako
ostatnie  zostały podpięte  dwa dokumenty – sprawozdania z  wykonania planu  finansowego  za   rok 2005
obydwu ZOZ – ów. Jeżeli zadać by sobie trud, to widać pewne nieścisłości i nieprawidłowości, które mogą
rzutować  na  to  aby  mieć  faktyczny  wgląd  w  straty  poszczególnych  oddziałów  przychodni  i  w  ogóle
gospodarki  finansowej  w  ZOZ  –  ach.  Jeżeli  są  te  same  procedury  w  NFZ  i  trzeba  składać  te  same
sprawozdania, to plan wykonania finansów też powinien być taki sam w jednymi drugim ZOZ – ie, aby móc
literalnie stwierdzić i porównać.  Jednak okazuje się, że w sprawozdaniu ZOZ – u w Rydułtowach nie ma
bardzo wielu punktów, które występują w sprawozdaniu ZOZ – u w Wodzisławiu Śl. Dlatego złożył wniosek,
by dopóki nie zostaną wyjaśnione i ujednolicone te dane radni wiedzieli jak wygląda sprawa finansów, to
dopiero wtedy można się zastanowić, czy prywatyzować i rozdzielać. Podanie samych strat, które przynoszą
poradnie jest niekompletne powinniśmy wiedzieć dlaczego są te straty? I należałoby się zapytać jak wyjść z
tego, aby tych strat nie było? Zasugerował, że tym miejscu należałoby się  zapytać  Dyrekcję  SP ZOZ w
Wodzisławiu Śląskim dlaczego tworzyli poradnie? Stwierdził, żeby nie robić tego samego błędu w SP ZOZ w
Rydułtowach,  który został  popełniony w SP ZOZ w Wodzisławiu  Śl.  Generalnie utworzy się  nzoz,  który
przejmie zadania, pacjentów i czyste konto. Natomiast w ZOZ – ie zostaną „ogony”, które przynoszą straty, a
więc pralnie itd. Jeśli  chodzi o poradnie ginekologiczne, to nie może się zgodzić z tym, że lekarze którzy
będą prowadzili swój nzoz będą mogli być pracownikami ZOZ – u, gdyż to jest w sprzeczności z wieloma
przepisami  prawnymi  (  zgodnie  z  przepisem  art.  49a  ustawy  o  zawodzie  lekarza  –  cyt.  „prowadzenie
indywidualnej  praktyki  lekarskiej,  indywidualnej  specjalistycznej  praktyki  lekarskiej,  grupowej  praktyki
lekarskiej  jest  działalnością  regulowaną  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004  roku  o
swobodzie  działalności  gospodarczej”).  Z  tego  wynika,  że  wymieniona  działalność  zarobkowa  jest
działalnością  gospodarczą,  dlatego też  prowadzenie jej  przez lekarzy - co do ustawowych ograniczeń  w
zakresie  konstytucyjnej  zasady  wolności  pracy  wyrażonej  w  art.  65  ust.  1  Konstytucji  RP  zasadnicze
znaczenie ma art. 101' § 1 Kodeksu Pracy zgodnie z którym w zakresie określonym w odrębnej umowie
pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w
ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmioty prowadzącego taką działalność – zakaz
konkurencji.  W wyroku z dnia 24 września 2003 roku Sąd Najwyższy stanął  na stanowisku, że odmowa
podpisana przez lekarza zatrudnionego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej umowy o
zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia
umowy o pracę stąd Sąd też uznał, że pracownik nie musi podpisać umowy w zakresie konkurencji, ale też
pracodawca  nie  może  być  zmuszony  do  tolerowania  prowadzenia  przez  pracownika  działalności
konkurencyjnej. Zatem pracownik, który nie zgadza się na podpisanie umowy o zakazie konkurencji musi
liczyć się z tym, ze pracodawca  może w sposób uzasadniony wypowiedzieć mu umowę o pracę, a wtedy
były pracownik będzie mógł w pełni zrealizować swoje prawo do swobodnego wykonywania zawodu. Zatem
jeżeli lekarze ginekolodzy zatrudnieni w oddziale SP ZOZ – ie w Rydułtowach utworzą własny nzoz, to nie
będą mogli pracować w Szpitalu. Stwierdził, że on wyraża swoją wiedzę przed Wysoką Radą, a Starosta
może inaczej do tego podchodzić. Dlatego też w sytuacji, w której zastosujemy ww. przepisy prawa, to jest
znak  zapytania  czy  ten  oddział  będzie  funkcjonował,  bo  jak  może  funkcjonować  z  jednym  lekarzem.
Zasugerował,  że  należałoby  przeprowadzić  głęboką  analizę  wszystkich  kwestii,  o  których  wspomniał
powyżej,  aby  móc  przekazać  radnym  informację  by  mieli  rzeczywisty  obraz  sytuacji  w  SP  ZOZ  w
Rydułtowach i konsekwencje jakie wynikają z prywatyzacji.
 



Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach p. B. Capek  – poinformowała, iż chciałaby się ustosunkować do ww.
zarzutów  radnego  p.  P.  Cybułki.  Stwierdziła,  że  nie  rozpoczęła  swojej  pracy  od  likwidacji,  ale  od
przekształceń  w  SP  ZOZ  Rydułtowy,  polegających  na  tym,  iż  zakres  udzielanych  świadczeń  dla
mieszkańców naszego  Powiatu,  naszych  podopiecznych  będzie  ten  sam  wręcz  można  domniemać,  że
powstające nzoz - y będą ten zakres o różny charakter rozszerzać. Poinformowała, że fakt, iż wykonanie
planu finansowego za 2005 rok jest w różnych zestawienich wynika z tego, iż nie ma wzoru, dopiero ustawa
o finansach publicznych będzie nakładała taki obowiązek. Ten wzór, który radni otrzymali obowiązywał w
ZOZ – ie od 1999 roku, w związku z tym główny księgowy przyjmował, a rady społeczne do 1999 roku go
akceptowały. To nie jest nic nowego i nie ma na celu wprowadzanie w błąd czy coś w jednym ZOZ – ie jest, a
w drugim tego nie ma. Zasugerowała, że jeżeli radni mają wątpliwości to należy pytać i wtedy zostanie to
wyjaśnione.  Następnie,  jeśli  chodzi  o  wyniki  finansowe  –  strata  jest  to  różnica  między  przychodami,  a
kosztami. Stwierdziła, że na dzień dzisiejszy, to właśnie pralnia jest w kosztach tychże poradni, gdyż tam
również  się  pierze  i  wszystkie  inne  czynności  z  tzw.  obsługi  się  wykonuje.  Zasugerowała,  że  nie  chce
popełnić  błędów  SP  ZOZ  w  Wodzisławiu,  dlatego  w  strukturach  SP  ZOZ  w  Rydułtowach  pozostanie
publiczna poradnia, która będzie kontynuacją leczenia pacjentów w oddziałach szpitalnych. Dlatego mówi,
że prywatyzacja tak ale pod pewnymi warunkami i z zachowaniem priorytetów dla oddziałów szpitalnych.
Stwierdziła, że nie zgadza się z radnym p. P. Cybułka, iż lekarze nie mogą pracować w nzoz – ach, gdyż nie
będą  oni prowadzili  działalności konkurencyjnej  dla oddziałów szpitalnych, ponieważ  to innych charakter
pracy.
 
P. J.  Słomczy ński  (  lekarz  ginekolog)  –  powiedział,  że lekarze  chcą  te  poradnie prywatyzować,  gdyż
publiczne przynosi straty,  a prywatne zysk. Dzieje się tak dlatego, że wystarczy spojrzeć  jak funkcjonują
prywatne przychodnie  i  jaki  mają  sprzęt,  a  jak  funkcjonują  publiczne poradnie.  NFZ premiuje procedury
wysoko specjalistyczne   wymagające   usprzętowienia  (  USG,  KTG).  My tego w poradniach nie  mamy i
musimy odsyłać  pacjentki  do Katowic,  czasami  badania robi  się  w Szpitalu – nie mamy za  to żadnych
pieniędzy.  Natomiast w każdej  poradni ginekologicznej  prywatnej jest USG i  KTG. To wymaga własnych
nakładów. Natomiast,  jeśli  chodzi o konkurencję,  to  jest to  inny charakter pracy,  gdyż  w poradniach nie
operuje się pacjentek, nie odbiera porodu i mnóstwa innych rzeczy które wykonuje szpital, a w szpitalu nie
udziela się porad ambulatoryjnych – ginekologicznych - chyba że w przypadkach nagłych.
 
Wicestarosta  Powiatu  p.  J.  Żywina  –  powiedział,  że  chciałby  ustosunkować  się  do  niektórych  spraw
związanych z obecnie omawianym tematem. Poinformował, że 13.03.br. Zarząd Powiatu zajmował się tą
sprawą.  Zarząd   po  wysłuchaniu  wszystkich  wniosków  przy  przedstawieniu  aktualnej  sytuacji  przez
Dyrektora  SP  ZOZ  w  Rydułtowach  i  po  wnikliwej  analizie  wypracował  stanowisko,  które  było  dzisiaj
przedstawiane przez ww. Dyrektor, gdyż jest ono tożsame. Stwierdził, że jest dużo racji w tym co powiedział
radny p. P. Cybułka, jednak to należy punkt po punkcie omówić, a nie wszystko wmieszać do jednego worka.
Restrukturyzacja  zawsze  będzie  zła  wtedy kiedy w  jej  wyniku  skurczy się  zakres  świadczonych  usług,
zmniejszy się ten zakres i pogorszy się jego jakość oraz jeżeli będzie nieuzasadniona redukcja zatrudnienia
tzn. że restrukturyzacja polegać  będzie wyłącznie na tym, że zwolni się ludzi z pracy. Zarówno pierwszy
przypadek,  jak  i  drugi  nie  zachodzi  w  procesie  jakiśmy sobie  wypracowali  wstępnie.  Po  drugie  Zarząd
uważa,  że należy wyjść  na przeciw żądaniom tychże lekarzy – jest  to  trend ogólnokrajowy.  Jednak nie
można tego robić szybko. Dlatego na bieżąco będą przekazywane na ten temat informacje. Stwierdził, że nie
można żadnej prywatyzacji zrobić szybko w związku z tym pierwsza prośba o odpowiedź czy zaczynamy,
czy czekamy? Bo jeżeli mamy zrobić  tę prywatyzację i  wyjść naprzeciw postulatom, to trzeba rozpocząć
teraz. Wszystko bowiem trzeba zrobić w trybie art. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Trzeba bowiem
przeprowadzić konsultacje ze wszystkimi włodarzami gmin, w których usługi są świadczone i trzeba później
zapewnić ludziom określony zakres świadczeń przez określony czas, ktoś musi przejąć to zadanie i Wysoka
Rada  musi wyrazić na to zgodę. To Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach ma prawo decydować o tym, które
przychodnie będą w pierwszej kolejności prywatyzowane. Założyliśmy też, że w pierwszej kolejności będą
prywatyzowane poz - ety, a przekształcenia rozpoczną się w poz, które znajdują się w Wiejskich i Gminnych
Ośrodkach Zdrowia. Stwierdził, że jeśli chodzi o kwestię konkurencji, to on ją rozumie inaczej. Te wszystkie
ustawy o zakazie konkurencji są słuszne tylko ocena kto te zasady łamie należy do pracodawcy. Powiedział,
że jeśli chodzi o powstawanie nzoz –ów a wydzierżawianie pomieszczeń, to zawsze taki element prośby był
we wnioskach lekarzy o to starających się. To jest słuszne. Jednak wydzierżawianie pomieszczeń również
musi  być  określone  warunkami.  A może w niektórych  przypadkach zamiast  wydzierżawiania  należałoby
sprzedać te budynki, też pod określonymi warunkami. Jest to prośba o wnioski, o podpowiedź. 
 
Radny p. M. Kowalski  – stwierdził, że do wystąpienia zmobilizowała go wypowiedź Wicestarosty Powiatu p.
J. Żywiny w zakresie sprzedaży obiektów publicznej służby zdrowia, co należy do zadań  Powiatu. Jeżeli
bowiem  Powiat  posiada  zadanie  prowadzenia  służby  zdrowia  i  ma  te  zadanie  dobrze  wykonywać,  to
posiadając  obiekty  możemy kontrolować  tę  działalność.  W  naszym  obiekcie  nikt  nie  założy  sklepiku  z
pamiątkami, czy jakiejś innej działalności twórczej. W tym obiekcie będzie opieka wykonywana. Jeżeli lekarz
w tym obiekcie przestanie pracować, to na jego miejsce w ramach przetargu przyjdzie następny lekarz, który



będzie prowadził tę samą działalność, która jest obowiązkiem Powiatu. Dlatego nie wolno nam wyzbywać się
omawianego majątku,  natomiast  należy więcej  troski  skierować  w kierunku poprawy standardu naszych
obiektów i jakości prowadzonych w nich usług.
 
Członek Zarz ądu Powiatu p. A. Kania  – poinformował, że będzie się wypowiadał bardziej w charakterze
przewodniczącego rady społecznej SP ZOZ w Rydułtowach. Stwierdził, że uczy się ekonomii zarządzania w
służbie zdrowia tylko przez trzy lata i też go wiele rzeczy dziwi, jak radnego P. Cybułka ale według niego
trzeba patrzeć  na nasze dwa ZOZ – y zupełnie inaczej, gdyż  one są  odmiennie zarządzane. Cały czas
chcemy analizować kwestię działalności SP ZOZ – u Rydułtowy, który działa ze wszystkimi poz – mi, jak to
było dawniej. Natomiast nie podchodzimy jak zauważył do SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. Stwierdził, że Zarząd
powiatu również dąży do ujednolicenia sprawozdań, chociaż w pewnych aspektach tego się zrobić nie da, bo
mamy tu dwa rodzaje zarządzania.  Jednak nie idziemy w totalną  prywatyzację poz – ów w SP ZOZ w
Rydułtowach ( przedstawiła to Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach). Wyciągnięte zostały wnioski z tego w jaki
sposób był prywatyzowany SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. w poprzedniej kadencji Rady Powiatu i jakie z tego
wyniknęły problemy. Dlatego proces prywatyzacji w SP ZOZ w Rydułtowach będzie trwał do 2007 roku, na
zasadzie określonych wniosków. Podkreślił, że rada społeczna jest tym organem doradczym i musi się liczyć
z tym co proponuje Dyrektor ZOZ – u. Te propozycje poprzez analizę musi przedstawić, a rada ewentualnie
podejmie  kroki.   Zasugerował,  że  w  przychodniach  są  salda  ujemne,  ponieważ  wiąże  się  to  także  z
obłożeniem etatowym  na danej  placówce.  Jednak  to nie  jest  też  tak,  że  jeżeli  deklaracji  jest  tysiąc,  to
pacjentów przyjmowanych jest tyle samo. Jeżeli podejdzie się do sprawy elastycznie, a podmiot prywatny
podchodzi  elastycznie,  to  następują  zyski  poprzez  redukcję  tego  etatu  lekarskiego.  Za  tym  idzie  etat
pielęgniarski i obsługa. Stwierdził, że jeżeli chodzi o analizę działalności poz - ów, to jest ona zrobiona i
20.12.2005r. na radzie społecznej Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach została zobowiązana, aby przygotować
się do tej analizy i zaproponować ewentualne zmiany prywatyzacyjne według schematu przedstawionego,
czyli  pewnego  czasookresu.  Zasugerował,  że  dzisiaj  zostały  nakreślone  pewne  kierunki,  czyli
przekształcenia. Powstanie coś nowego, a to co stare musi być  zlikwidowane. Należy to jednak zrobić w
określonym czasie nie pochopnie. Stwierdził, że radny p. M. Kowalski ma rację, iż nie można się wybywać
całego majątku, bo zadania zostaną, a gdyby się coś wydarzyło, to ZOZ się zlikwiduje trzeba pewne rzeczy
utrzymywać, to trudno potem odbudować strukturę. Niemniej jednak zaapelował do rozsądku, gdyż nie może
być  tak, a tak też bywało, że jeżeli  ktoś zdecyduje się na prowadzenie działalności prywatnej, to my nie
możemy do interesu dopłacać, bo odziedziczyliśmy substancję taką jaka ona jest, ale to wcale nie znaczy, że
teraz z budżetu Powiatu będziemy do PZZN pompować grube pieniądze, bo musimy wywarzyć na ile ten
czynnik prywatyzacyjny ma w tym brać udział.
 
Radny p. M. Kowalski  – stwierdził, że nie zgadza się z członkiem Zarządu Powiatu p. A. Kanią,  iż jego
horyzontem jest myśleć  tylko o szkołach, o obiektach wielkich,  centralnych, gdyż  trzeba także myśleć  o
PZZN. „Ten Zakład powstał wśród nas i został przez nas ograniczony czynszami, które spływają do nas”. Z
uzyskanych  czynszy  ten  Zakład  nie  wykona  remontów  „z  prawdziwego  zdarzenia”,  ani  nie  utrzyma  w
niepogorszonym stanie obiektów i nie doprowadzi do polepszenia sytuacji i poprawy działalności w naszych
obiektach. Dlatego mając możliwości jesteśmy zobowiązani do udzielenia pomocy temu zakładowi i poprawy
tej  sytuacji.  Poinformował,  że w przeciągu lat:  2003 – PZZN nie otrzymał  z  Powiatu nic,  w 2004 – nie
otrzymał nic, w 2005 – otrzymał 200.000 zł. ale dzięki jego staraniom. Dlatego będzie dalej czynił starania
takie żeby te obiekty rozrzucone po całym Powiecie nabierały wyglądu i jakości.
 
Wicestarosta Powiatu p. J.  Żywina  – ad vocem do ww. wypowiedzi.  Nie zgadza się  z tym, iż  Zarząd
prowadzi taką politykę aby wysprzedawać  swoje obiekty.  Nie zgadza się  również z tokiem rozumowania,
gdyż  można  tak  obwarować  warunki  sprzedaży,  aby  lekarze  tam  faktycznie  świadczyli  swoje  usługi.
Zasugerował, że spotkamy się z sytuacjami, w których będziemy myśleć o likwidacji niektórych ośrodków i
nie będzie tam prowadzona działalność lekarska. Dlatego należałoby zadać pytanie – co wtedy zdobić  z
obiektem? Według niego należałoby takie obiekty sprzedać, jeżeli to by się opłacało. Stwierdził, iż nieprawdą
jest że PZZN w 2004 roku nie dostał środków. Przypomniał, iż dopiero od 1.04.br. PZPN będzie jednostką
budżetową – inaczej finansowaną.
 
Radny p.  P.  Cybułka  –  zapytał  ile  wyniosła strata poradni  specjalistycznych i  poz – ów w 2005 roku?
Ponadto powiedział, że Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach czyni rzeczywiście starania o pozyskanie lekarzy,
jednak musimy zdać sobie sprawę czym to jest spowodowane, że tych lekarzy ( wielu specjalności) w ww.
ZOZ – ie  brak. Należy bowiem sobie zdać  sprawę  jak  ten ZOZ był  wcześniej  kierowany i  jakie tam są
spustoszenia. Za tę działalność jesteśmy odpowiedzialni, gdyż nie można się tak odciąć.
 
Starosta  Powiatu  p.  J.  Materzok  –  poprosił  radnego  p.  P.  Cybułka,  aby  mówiąc  o  spustoszeniu  i  o
czymkolwiek na temat Szpitala w Rydułtowach, ujawniając że oto jakieś osoby są w jakiś kwestiach za coś
odpowiedzialne,  aby  wystosował  pismo  do  organów  ścigania  i  te  sprawy  tam  przekazał,  gdyż  to  jest
najlepsza metoda.



 
Dyrektor  SP ZOZ  w  Rydułtowach  p.  B.  Capek  –  stwierdziła,  że  jeśli  chodzi  o  wyniki  finansowe  w
poszczególnych komórkach, to nie będzie odczytywała każdej, a jeżeli radny p. P. Cybułka sobie życzy, to
takie informacje może otrzymać. W lecznictwie stacjonarnym są tylko 2 oddziały, które są na plusie, a jeżeli
chodzi o poradnie specjalistyczne, to wszystkie są na minusie. Natomiast odnośnie lekarzy, to z przyczyn
braku kadry lekarskiej zostały podjęte takie a nie inne kroki związane z przedstawieniem radzie społecznej
likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lyskach oraz Filii na Głożynach. W związku z tym, że braki kadrowe
tej grupy zawodowej są najistotniejsze dla naszego ZOZ – u, to właśnie z przyczyn organizacyjnych ich
braku  i  z  drugiej  ujemnego  wyniku  finansowego takie,  a  nie  inne  kroki.  Nie  można  sobie  pozwolić  na
dezorganizację pracy w oddziałach szpitalnych, gdyż to jest priorytet dla naszego Zakładu.
 
Radny  p.  P.  Cybułka  –  powiedział,  że  jego  zapytanie  dotyczy  wielkości  strat,  ponieważ  Starosta  w
wystąpieniu  na  poprzedniej  sesji  podał  konkretną  cyfrę  –  powiedział  tak  „że  gdyby  zapytał  się  Panią
Dyrektor, to ona odpowiedziałaby, że te jednostki wygenerowały straty 1.200.000 zł, co stanowi połowę strat
jakie wygenerował cały Szpital w roku ubiegłym”. Stąd jego pytanie, iż skoro Starosta podaje kwoty to one
powinny być udokumentowane.
 
Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach p. B. Capek  – poinformowała, że Starosta Powiatu podał fakty, które
mają miejsce i jeżeli chodzi poradnie specjalistyczne na dzień, w którym sprawozdanie było wykonywane,
takie straty te poradnie posiadają.
 
Radny p. S. Szulik  – skierował zapytanie do lekarza. p. S. Skupnia. Stwierdził, że ma pismo przed sobą, a
Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach wcześniej powiedziała, że wszystkie poradnie specjalistyczne przynoszą
straty.  Lekarz p. S.  Skupień  zwraca się  z  prośbą,  aby utworzyć  niepubliczny zakład opieki zdrowotnej  i
prawdopodobnie liczy na to, że będzie miał zyski, a na dodatek zapewnia nas, że w krótkim czasie poprawi
dostępność do specjalistycznego leczenia oraz rozszerzy zakres świadczonych usług.
 
Pan  S.  Skupie ń –  dziękując  za  pytanie,  powiedział,  że przez chwilę  miał  wrażenie,  że jest  na  „radzie
nadzorczej” SP ZOZ Rydułtowy, a nie na Radzie Powiatu, która pyta nas, co my chcemy zrobić i dlaczego
tak robimy. Na początek poprosił, aby radni przejechali się do Szpitala w Rydułtowach i pracowali w nim,
poszli  do  poradni,  zobaczyli  ile  jest  lekarzy  na  oddziałach  i  jak  oni  ciężko  pracują  (  to  jest  harówka).
Powiedział,  że  wiele  jest  opinii  różnego  rodzaju  jakie  usługi,  jak  ma  być.  Stwierdził,  że  jest  jedynym
gastroentyrologiem na cały subregion zachodni i dał propozycję, czyli prywatyzację - stworzenie nzoz – u
miałoby  być  początkiem  tworzenia  oddziału  gastrologicznego  jednodniowego  i  w  ten  sposób  chciałby
zwiększyć,  o  co  najmniej  80% świadczenia  specjalistyczne.  Te świadczenia  byłyby zwiększone poprzez
powstanie nowej jednostki – byłaby to druga taka na Śląsku. Powstanie jej wymaga dużych inwestycji i jeżeli
mu Starostwo, ani Rada Powiatu nie pomoże, to nie będzie w stanie czegoś takiego zrobić. Chciałby jeszcze
powiedzieć,  że  „do  prywatyzacji,  tak  jak  do  tanga  trzeba  dwojga”.  Jednak  za  chwilę  nie  będzie  kogo
prywatyzować w SP ZOZ w Rydułtowach, gdyż pracują na granicy wytrzymałości fizycznej.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  –  powiedział,  że  Rada Powiatu  powinna  zakończyć  swoją
działalność wskazaniem jasnego kierunku, bo nim nowa Rada rozpocznie pracę, to upłynie od półtora roku
do dwóch lat.
 
Pan S. Skupie ń – stwierdził, że chodzi także o czas, bo te przyzwolenie na półtorej roku, daje to iż nie
będzie z kim pracować.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – stwierdził, że on nie powiedział iż podejmiemy decyzję za
półtorej roku, tylko że decyzję trzeba podjąć maksymalnie w ciągu trzech miesięcy i wskazać jasny kierunek.
W przypadku, kiedy ta Rada nie podejmie tej decyzji, to „nowa rada” będzie to w stanie uczynić licząc od
dziś dopiero za półtora roku.
 
Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach p. B. Capek  – stwierdziła, iż niewłaściwie została zrozumiana przez p. S.
Skupnia. Poinformowała, iż z ww. lekarzem często na ten temat rozmawia. Uważa, iż dużo się już w tej
poradni  zmieniło,  gdyż  pracuje w tej  poradni  na cały etat,  korzysta ze  szkoleń,  co do tej  pory nie było
możliwe.  Dlatego  według  niej  wspólnie  uda  się  wszystko  zrealizować.  Przypomniała,  że  w  wypowiedzi
poprzedniej nie stwierdziła, półtora proces potrwa półtora roku w poradni p. S. Skupnia ale, że docelowo
struktura ZOZ – u czyli z oddziałami z poradniami ten etap powinien się zamknąć w ciągu półtora roku. Ale
nie ukrywa, że pewnych oczekiwań na dzień dzisiejszy nie jest w stanie wykonać, gdyż nie może przekazać
pomieszczeń na oddział, gdyż inne musiałaby zlikwidować. Jednak może być tak, iż po przekształceniach
innych uda nam się to miejsce wygospodarować.
 
Z – ca Dyrektora SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. p. H. Wojtaszek  – powiedział, że jest mu trochę niezręcznie



mówić  o  przekształceniach,  kiedy zaprzyjaźniony ZOZ chce iść  w tym samym kierunku i  w tym samym
duchu, co przeszliśmy w Wodzisławiu Śl. Jednak chciałby przestrzec przed pewnymi zagrożeniami, które na
tej drodze trzeba było pokonać. To, iż jest to kierunek słuszny, to nie ulega wątpliwości. Nigdzie na świecie
nie  jest  tak,  aby  szpital  funkcjonował  razem  z  podstawową  opieką  zdrowotną  oraz  częścią  opieki
specjalistycznej. Trzeba iść w tym kierunku, chociaż jest to droga trudna i bolesna nie tylko ze względów
ekonomicznych, kadrowych, ale przede wszystkim z mentalności i przyzwyczajeń społeczeństwa. Pacjent
dalej  jest przygotowany, że mu się  wszystko w ramach tej  opieki należy i  to trzeba też zmienić.  Istnieją
jednak pewne zagrożenia, o których Dyrektor p. B. Capek powiedziała, że nie może pozbyć  się  poradni
specjalistycznej, która jest integralną częścią działalności Szpitala. Jeżeli jest dany oddział, to powinna być
dana poradnia. Stwierdził, że może być źle odebrany przez kolegów lekarzy ale wspólny interes kończy się z
momentem prywatyzacji  i  później każdy działa już w swoim kierunku i  tego doświadczamy na co dzień.
Powstają różne placówki, oddziały typu – jednodniowych zakładów i w chwili obecnej jest już brutalna walka
o pacjenta. Dlatego prywatyzacja musi nastąpić. Istnieje następna obawa – odejście kadry i to jest realne
zagrożenie i w ZOZ – ie w Wodzisławiu Śl. też ono występuje, gdyż mamy niedobór kadry lekarskiej wysoko
specjalistycznej ( II stopień specjalizacji). Przez zmiany systemu specjalizacji powstała pewna luka. Lekarzy
specjalizujących się jest mało w sensie takim, że najlepiej by było dostać do pracy już wykształconych, gdyż
samo kształcenie wymaga poświęcenia ze strony współpracujących kolegów i dyrekcji szpitala. Praktycznie
takiego lekarza, który się kształci – specjalizuje, to sześć lat nie ma w pracy. Nie jest to wina dyrekcji ZOZ -
ów, ani lekarzy, takie są przepisy i o tym też należy pamiętać. Wracając do pewnych kwestii, które poruszył
radny p. P. Cybułka, to prawdą jest zasada konkurencji i jeszcze jeden przepis NFZ, który mówi o tym, że
jeżeli ktoś posiada własne noz czy poradnie i ma podpisany kontrakt z Funduszem, to nie może pracować u
drugiego,  który ma ten sam kontrakt.  SP ZOZ w Wodzisławiu Śl.  przeżył  to  na własnej  skórze,  gdyż  w
krótkim  czasie  odeszło  od  nas  5  ginekologów.  Dlatego mamy duże  problemy w zapewnieniu  kadry  na
oddziale ginekologicznym i pracują tam także lekarze mający podwójne zatrudnienie tylko ze względu na fakt
iż zostałby ordynator i 3 lekarzy bez specjalizacji. Nie należy się także spodziewać, iż do takich miejscowości
jak Wodzisław czy Rydułtowy zaczną napływać lekarze specjaliści, gdyż uciekają do placówek które mają
akredytację,  dostęp  do  nowoczesnych  badań  diagnostycznych.  Wspomniał,  że  w  najbliższym  czasie
zostanie ogłoszona sieć szpitali. Wtedy dopiero będzie można dyskutować o służbie zdrowia.
 
Dyrektor SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. p. E. Klapuch  – powiedział, że Powiat jest organem założycielskim
ZOZ – ów, a Szpitale są najważniejszymi zadaniami Powiatu. Poinformował, że do roku 2010 trzeba Szpitale
dostosować  do wymagań  sanitarnych technicznych,  higienicznych, budowlanych. Koszt  tych dostosowań
sięgają w miliony złotych ( blok operacyjny, stylizatornia, laboratorium, izba przyjęć, p.poż idt.), jeżeli tego nie
wykonamy, to wtedy Szpital nie znajdzie się w sieci szpitali i grozi mu likwidacja. Zaapelował do Rady aby
widzieć  inwestycje  w Szpitalach jako priorytetowe.  W 2005 roku na inwestycje przeznaczono w ZOZ w
Wodzisławiu Śl. 60.000 zł. Jeżeli nawet zapowiedź Ministra Religi spełni się i nakłady wzrosną o te 12%, to
trzeba będzie przeznaczyć  na płace personelu głównie lekarskiego, gdyż  inaczej  go nie będziemy mieli.
Natomiast  z  problemem  dostosowania,  czyli  istnienia  Szpitali  zostaniemy  sami.  Dlatego  zaapelował  o
stworzenie strategii, aby znalazły się środki finansowe również na nieruchomości Szpitali powiatowych.
 
Radna  p.  E.  Cogiel  –  stwierdziła,  iż  rozumie  że  dzisiejsze  spotkanie,  dyskusja  stanowi  zaczyn  takiej
większej  dyskusji,  która  ma zapoczątkować  pewne  zmiany.  Przychyliła  się  do  wszystkich  głosów,  które
mówiły,  aby rozpocząć  tę  dyskusję.  Jednak wiadomo, że na jednej sesji  nie zrobimy żadnej pogłębionej
analizy. Według niej Wydział Zdrowia i Dyrekcja Szpitala Wodzisławskiego bardzo dobrze poradziły sobie z
problemem likwidacji  oddziału, dlatego że wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. Według niej  podobnie
sprawa  będzie  wyglądała  teraz.  Na  komisjach  ta  sprawa  będzie  dogłębnie  przeanalizowana  i  po  takiej
analizie nastąpi podjęcie ostatecznej decyzji, które powinno nastąpić na sesji. Stwierdziła, że jest szansa aby
uniknąć błędów. Jest to głos ( apel) również o zamknięcie tej dyskusji.
 
Pani R. Krajczok  – wystąpiła w imieniu prywatyzowanych poz –ów. Powiedziała, że znajdują się w dosyć
osobliwej sytuacji, gdyż sprawa prywatyzacji poz – ów ciągnie się w SP ZOZ w Rydułtowach tak długo, jak
długo jak ciągnie się reforma w służbie zdrowia. Niektórzy z kolegów lekarzy zdecydowali się 6 lat temu na
krok odważny, czyli prywatyzację. Inni zostali w Szpitalu, później z tego Szpitala odeszli do poz – ów, a teraz
chcieliby pójść w ich ślady. Podziękowała Dyrektor SP ZOZ – u w Rydułtowach za takie, a nie inne podejście
do  ich  propozycji.  Widać  że  99% kolegów zatrudnionych  w  podstawowej  opiece  zdrowotnej  pracuje  w
własnych noz – ach. Nie wie czy dokładają do interesu i jak wygląda strona ekonomiczna tego zagadnienia.
Też nie rozumie gdzie zaczynają się długi poradni specjalistycznych i poz –ów i wydaje się to niemożliwe i
ekonomicznie nieuzasadnione o ile lekarz który zleca badanie, przyjmuje pacjenta – nie decyduje o tym
gdzie  wykupuje  mu  świadczenie  i  ile  ono  kosztuje.  Stwierdziła,  że  znają  ilość  deklaracji  i  leczą  tych
pacjentów  od  kilku  lat  i  wierzy,  że  oni  przy  nich  pozostanę,  jednak  chcieliby  im  to  trochę  inaczej
zorganizować.  To  nie  znaczy,  że  będą  działali  na  szkodę  Szpitala  w  Rydułtowach  z  którego  wyrośli.
Stwierdziła, że są w trudniejszej sytuacji, niż koledzy którzy zaczynali 6 lat temu się prywatyzować. Od nich
NFZ wymaga spełnienia standardów europejskich w przychodniach, w których pracują. W związku z tym jak



będą chcieli je przejąć i utworzyć w nich noz - y muszą zainwestować. Natomiast dyskusje, czy oddzielenie
położy Szpital  kadrowo, czy nie – dzisiaj  są  takie czasy,  że lekarza nie da się  już  przykuć  do Szpitala.
Dlatego trzeba im stworzyć warunki do pracy, a jak oni chcą pomóc, to należy zrozumieć ich stanowisko.
 
Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach p. B. Capek  – powiedziała, że podstawą każdego Szpitala i każdego
zakładu jest lekarz, gdyż bez niego nie zakontraktujemy żadnych świadczeń. Na dzień dzisiejszy i teraz i do
końca roku, to niezłomna walka każdej dyrekcji, lekarza i negocjowanie warunków płacowych indywidualnie
między Dyrekcją ZOZ i tymże lekarzem.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – podziękował wszystkim za przybycie i dyskusję, stwierdzając
jednocześnie, że na obecnym etapie dyskusja została wyczerpana.
 
Ad. 5
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – powitał przybyłego na sesję Rady Powiatu Senatora RP p. A.
Motyczkę,  który  jest  przedstawicielem  Rady  Powiatu  w  Zespole  Sterującym  Samorządów  ds.  budowy
autostrady A 1.
Ponadto przekazał prowadzenie obrad sesji Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu p. A. Gawędzie.
 
Senator RP p. A. Motyczka  – przedstawił informacje na temat autostrady A 1 odcinka Sośnica – Gorzyczki.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 2     do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Wiceprzewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  A.  Gaw ęda –  podziękował  za  przybycie  i  przedstawienie  ww.
informacji dotyczącej autostrady A 1 Senatorowi RP.
 
Radny  p.  M.  Szymanek  –  powiedział,  że  jest  mieszkańcem  Gminy  Mszana  przez  którą  przebiega
autostrada A 1. Stwierdził, że mieszkańcy mieli duże obawy związane z tym, czy autostrada, która będzie
dzieliła  Gminę  na  dwie  części  i  nie  spowoduje  utrudnień.  Utrudnienia  w  jakiejś  formie  będą,  jednak
przesunięto ślad autostrady o 600 metrów, co przyczyniło się do tego, że mieszkańcy nowych budynków
muszą je opuścić ( protesty). Mimo, to mieszańcy poczuli pewną odpowiedzialność, że gdzieś ta autostrada
musi  przebiegać.  Pomimo  obaw  związanych  z  wypłatami  za  domostwa  większość  mieszkańców  jest
zadowolona tzn. nikt nie wróci rekompensaty za opuszczenie ojcowizny, za więź z domem, za opuszczenie
miejsca swojego dzieciństwa, ale te pieniądze które otrzymali mieszkańcy - umożliwiają budowanie nowych
domów,  a  także  próbę  rozpoczęcia  życia  od  nowa.  Podziękował  Senatorowi  RP,  ponieważ  był
przewodnikiem w rozmowach z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad.
 
Senator RP p. A. Motyczka  – powiedział, iż chciałby pochylić głowę przed mieszkańcami Gminy Mszana i
wszystkich  gmin,  które  leżą  na  odcinku autostrady od  Sośnicy  do  Bełku  i  podziękować  o  zrozumienie
problemu.
 
Radny  p.  D.  Majcherek  –  powiedział,  że  ma przed  sobą  gazetę  giełdową  „Parkiet”  i  okazuje  się,  że
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w roku 2005 miała zarezerwowane 5,8 miliarda zł z czego
okazuje się wykorzystano 3,6 miliarda zł. Dlatego zastanawia się, dlaczego pomysłów jest aż nadto, tylko nie
idzie  ich  realizować  ze  względu  na  brak  środków finansowych  (  dot.  infrastruktury  drogowej  Powiatu).
Zapytał, czy są jakiekolwiek szanse, bo skoro te środki były zarezerwowane i nie zostały skonsumowane, by
środki trafiały pod takie zadania, które byłyby realizowane w sposób skuteczny i finalny. Ponadto zapytał czy
jest możliwe aby w roku obecnym nie powtórzyła się sytuacja związana ze środkami która miała miejsce w
roku ubiegłym?
 
Senator RP p. A. Motyczka  – stwierdził, że trzeba odwagi ze strony samorządów, aby wystąpić na swoim
gruncie  o  umożliwienie  przygotowania  inwestycji.  Inwestycja  nie  rodzi  się  z  dnia  na  dzień  ale  wymaga
dużych nakładów związanych z projektowaniem, a tym samym z uzgodnieniami i jeżeli taka inwestycja jest
przygotowana prawidłowo i ma pozwolenie na budowę wówczas jest realizowana.
 
Ad. 6
Starosta Powiatu p. J. Materzok  - przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
ostatniej sesji oraz informację o przetargach. Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 3  do protokołu z obrad
XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Informacja o przetargach stanowi załącznik nr 4     do protokołu z
obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Dyrektor SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. p. E. Klapuch  – przedstawił informację o realizacji kontraktu SP ZOZ
w  Wodzisławiu  Śląskim  za  dwa  miesiące.  Lecznictwo  stacjonarne  –  wykonanie  kontraktu  –  98,76%,
ambulatoryjna opieka specjalistyczna – wykonanie 101,98%, pogotowie ratunkowe – wykonanie 98,87%.
Jeżeli  chodzi o sytuację finansową,  to przychody miesięcznie za miesiąc luty to 2.390.025 zł. Natomiast



koszty za miesiąc luty to 2.585.797 zł. Narastająco przychody 4.708.000 zł, natomiast koszty 5.089.000 zł
wynik finansowy za miesiąc luty, to jest strata 195.772 zł, a narastająco za dwa miesiące strata 381.285 zł
wskaźnik płynności bieżący 0,34, wskaźnik płynności szybki 0,32, wskaźnik płynności błyskawiczny 0,09.
 
Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach p. B. Capek  – przedstawiła informację o sytuacji finansowej ZOZ – u
narastająco za dwa miesiące tego roku. Przychody miesięczne 1.956.835,92 zł, a narastająco 3.819.907,39
zł. Koszty miesięczne 2.462.242,73 zł, a narastająco 4.500.931,18 zł. Wynik finansowy miesięczny strata
505.406,81  zł,  narastająco  681.23,79  zł.  Wskaźniki  bieżący  –  0,50,  wskaźnik  szybki  –  0,43,  wskaźnik
błyskawiczny  -  0,01.  Realizacja  kontraktu  w  zakresie  stacjonarnej  opieki  zdrowotnej  zafakturowana  i
przyjęta  przez  NFZ  na  dzień  sprawozdania  92,54%,  a  już  na  dzień  dzisiejszy  95%.  W  zakresie
specjalistycznej opieki zdrowotnej 95,56%. Poinformowała,. Ze ww. wynik jest związany z nowym systemem
rozliczania z NFZ. Na dzień dzisiejszy NFZ SP ZOZ – owi w Rydułtowach nie zapłacił ponieważ NFZ nie
przygotował  sprawozdań  odnośnie  chemioterapii,  procedury  mammotomii  i  tylko  ze  względu  na  to,  że
niektóre procedury nie zostały jeszcze zaliczone, gdyż dokonujemy korekty korekt, to same przychody w
miesiącu styczniu i lutym zostały obniżone powyżej 200.000 zł ale powinniśmy to miesięcznie i regularnie po
uzupełnieniu tych danych i dokonywania korekt te przychody do tego poziomu uzyskać.
 
Ad. 7
Wiceprzewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  A.  Gaw ęda –  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym
wpłynęły dwie interpelacje. Pierwsza radnego p. J. Szczęsnego w sprawie telefonii komórkowej, a druga
radnego p. J. Rosoła w sprawie wyasygnowania środków z rezerwy budżetowej dla PZZN.
 
Radny p. M. Kowalski  – złożył interpelację w imieniu 18 radnych Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
przyznania dodatkowych środków dla PZZN. Ww. interpelacja stanowi załącznik nr 5     do protokołu z obrad
XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Radny p. J. Szcz ęsny  – zadał następujące zapytania:
-  do sprawozdania  z działalności Zarządu z dnia 23.02.br.  pkt 1 została tam wymieniona nieruchomość
leżąca przy ul.  Bogumińskiej  22 w Gorzycach – zapytał  co to jest za nieruchomość  i  co oznacza zapis
„każdoczesnego właściciela nieruchomości”?
- do sprawozdania Zarządu w sprawie wyboru Dyrektora DPS  - zapytał kiedy to nastąpi, gdyż są informacje,
że ogłoszony został drugi konkurs?
- nawiązał do interpelacji, którą złożył w imieniu mieszkańców Skrzyszowa a dotyczy budowy stacji bazowej
telefonii komórkowej w Skrzyszowie przy ul. Powstańców 2. Dostał odpowiedź, iż do dnia odpowiedzi na tę
interpelację nie wpłynął wniosek na budowę tej stacji. Zapytał czy coś się zmieniło na dzień dzisiejszy i jaka
byłaby decyzja w tej kwestii, jeżeli takowy wniosek by wpłynął i czy będzie brana pod uwagę decyzja lokalnej
społeczności?
- zapytał czy są wyniki przetargu na pałacyk w Gorzycach? Ponadto zapytał dlaczego nie było informacji o
tym przetargu na tablicy ogłoszeń  w wejściu do Starostwa,  a była  informacja o podobnym przetargu w
powiecie płońskim.
- powiedział, że na jednej z ostatnich sesji była dyskusja na temat budowy ronda w Radlinie i było jasno
powiedziane,  iż  inwestycja  ta  jest  finansowana  w 100% z programu Gambit,  teraz  się  okazuje  według
informacji uzyskanych na Komisji Rozwoju (…), że ww. inwestycja z tego programu jest finansowana 75%.
Zapytał gdzie jest prawda?
- na ostatnim Walnym Zgromadzeniu „Odry Wodzisław” Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. A. Gawęda
oświadczył, że Powiat buduje inwestycje pt. budowa hali widowiskowo – sportowej koło ZST. Stwierdził, że
było to dla niego zaskoczeniem, że jest taka inwestycja a radni  nic o tym nie wiedzą.  Zapytał  jaka jest
prawda, czy jest to budowa kompleksu, czy też hali widowiskowo – sportowej?
 
Radny p. P. Cybułka  – złożył interpelacje w sprawie podawania przez Starostę Jana Materzoka nieprawdy
w wystąpieniu na XLIII sesji Rady Powiatu. Ww. interpelacja stanowi  załącznik nr 6  do protokołu z obrad
XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
Ponadto zadał następujące pytania:
-  kiedy  Starosta  Powiatu  wskaże  radnych  powiatowych  poprzedniej  kadencji  którzy  mieli  korupcyjne
powiązania z byłym Dyrektorem SP ZOZ w Rydułtowach?
- poinformował, iż nie otrzymał odpowiedzi na zapytanie zawarte w interpelacji przedstawionej na XLIII sesji
Rady Powiatu – jak to możliwe, że zmniejszył się kontrakt SP ZOZ w Rydułtowach z NFZ i to o 2 miln.?
-  dlaczego  Starosta  Powiatu  wprowadza  w  błąd  mieszkańców  ul.  Narutowicza  i  w  odpowiedziach  na
konkretne wnioski udziela odpowiedzi pokrętnych i kłamliwych? Mianowicie p. A. Mielimąka reprezentujący
mieszkańców tej ulicy wystąpił do Starosty Powiatu o wydanie decyzji w sprawie organizacji ruchu na tej
ulicy. Starosta Powiatu odpisał, że ostateczną decyzję podjął Wojewoda Śląski w piśmie z dnia 23.09.2005r.
W rzeczywistości Wojewoda Śląski w piśmie z dnia 27.09.2005r. o decyzji nic nie wspomina i napisał tak
„powyższe stanowisko wyczerpuje niniejszą sprawę w płaszczyźnie kwestii spornych”.



 
Radny p. J. Rosół  – poinformował, iż zabierze głos w trzech sprawach:
- kwestia dotycząca odśnieżania chodników. Otrzymał odpowiedź od PZD. Przykro mu, że Dyrektor PZD
musiał się w związku z jego zapytaniem tak natrudzić i w tym wypracowaniu ujął to co wiedział ostatnio i wie
dzisiaj.  Niemniej  jednak  utwierdził  go  w  przekonaniu,  iż  poza  cytowaniem  Trybunału  Konstytucyjnego
niewiele jednak ma do powiedzenia bądź udaje, że tak jest lub też uważa go za dyletanta żeby nie użyć
innych słów w tej sprawie. Zacytował cześć odpowiedzi, którą otrzymał od Dyrektora PZD – „zauważalnym
jest,  iż  obowiązki  poszczególnych  podmiotów  odpowiedzialnych  za  utrzymanie  czystości  i  porządku  w
gminach  są  wprost  enumeratywnie  wymienione  w  komentowanej  ustawie  i  jasno  precyzują  powinności
poszczególnych  jednostek  formułując  w  tym  samym  powszechnie  obowiązujące  zasady  w  tej  materii”.
Stwierdził, że jeżeli wszystko jest takie jasne i czytelne może jest niedoinformowany w tej sprawie – zapytał
Dyrektora PZD czy odśnieżanie chodnika przy ulicy Młodzieżowej  i inne kwestie wynikające z cytowanej
ustawy należą do obowiązków Dyrektora PZD, czy nie należą. Poprosił o pisemną odpowiedź „tak czy nie”.
-  dotyczy  wniosku  złożonego  na  poprzedniej  sesji  Rady  Powiatu  w  sprawie  ujęcia  w  działaniach
inwestycyjno  –  remontowych  PZD  dokończenia  remontu  ulicy  Paderewskiego  oraz  przeprowadzenia
remontu ulicy Oraczy. Otrzymał odpowiedź ale ona go niesatysfakcjonuje, gdyż on w swoim wniosku zwrócił
się  do  Zarządu  Powiatu  o  ujęcie  w  planie  inwestycyjno  remontowym  PZD  ww.  działań,  jednak
zaprezentowana odpowiedź upewniła go w przekonaniu, iż takiego planu po prostu nie ma. Gdyby był taki
plan  to  odpowiedź  była  by  wprost  tak  lub  nie.  Natomiast  zaproponowano,  aby  zwykły  radny  określił
konieczność,  ewentualny  zakres  planowanych  prac  remontowych  itd.  W  związku  z  powyższym
zaniepokojenie  jego  w  tym  temacie  wynika  również  z  faktu  coraz  to  nowych  uchwał  Rady  Powiatu  w
sprawach dróg.  Może  okazać  się,  że jak  to „wszystko  zliczymy”,  a  taki  plan  będzie  można opracować
dopiero po zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg i kompleksowego zbilansowania jego kosztów to
środków do realizacji już wtedy nie będzie. Dlatego uważa, iż można się dogadać z gminami, które mają
uchwalone budżety tak jak my, by przedstawiły swoje propozycje i wykonać konkretny plan - aby radni mieli
całościowy obraz tego, co na naszych drogach w roku 2006 będzie się robić.  W związku z powyższym i
biorąc pod uwagę wniosek zawnioskował o przedstawienie przez PZD kosztów dokończenia remontu ul.
Paderewskiego, a także kosztów przeprowadzenia remontu ul.  Oraczy (  system wariantowy).  Ponadto o
przedstawienie planu inwestycyjno – remontowego PZD na najbliższej sesji Rady Powiatu, a także o ujęcie
w tym planie ww. spraw.
-  złożył  interpelację  w  sprawie:  „Czy  jest  prawdą,  że  Powiat  dołoży  się  do  remontu  pomnika  Jana
Nepomucena w Wodzisławiu Śląskim – Zawadzie?"
Ww. interpelacja stanowi   załącznik nr 7   do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Radny p. K. Grzywacz  – w związku ze zdjęciem w gazecie „Wieści Powiatowe” i gratulacjami dla Mistrza p.
T. Sikory zapytał czy w ślad za gratulacjami Zarząd Powiatu przewidział wsparcie finansowe dla p. T. Sikory?
 
Radny p. J. Rosół  – powiedział, że krążą różne plotki, iż planuje się reorganizację Starostwa Powiatowego
m.in. poprzez zmianę miejsca urzędowania tego Urzędu. Dlatego poprosił o informacje w tej sprawie, gdyż
budzi to wiele emocji wśród mieszkańców.
 
Ad. 8
Radny p. A. Tomanek  – złożył oświadczenie, iż nie zgadza się z odpowiedzią, którą otrzymał wcześniej, jak
również z odpowiedzią, którą otrzymała Komisji Zdrowia (…) od Zarządu Powiatu w sprawie uczestnictwa w
zakupie ambulansu dla  Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, a właściwie
wzięcia  udziału  w  programie.  W  związku  z  odpowiedzią  jaką  otrzymał,  stwierdził  że  można  zapisy  w
ustawach interpretować na różne sposoby. Jeśli chodzi o art. 167 ustawy o finansach publicznych mówi tak
„wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w
odrębnych przepisach a w szczególności na zadania własne samorządu terytorialnego, zadania z zakresu
administracji  samorządowej  i  inne zadania  zlecane jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,  czy
zadania przyjęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze uchwał lub porozumienia.
Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz pomoc rzeczowa lub
finansowa  dla  innych  jednostek  samorządu  terytorialnego  określona  przez  organ  stanowiący  jednostki
samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. Powiedział, że ustawa ta nie składa się tylko z tego artykułu ale
trzeba  jeszcze  wiele  innych  rzeczy  poszukać.  Natomiast  art.  8  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej
finansowanej  ze  środków  publicznych  -  do  zadań  Powiatu  należy,  a  w  szczególności  „opracowanie  i
realizowanie  oraz ocena  efektów programów zdrowotnych  wynikających z  potrzeb  zdrowotnych  i  stanu
zdrowia  mieszkańców  po  konsultacji  z  właściwymi  terytorialnie  gminami.  Przekazywanie  informacji
Marszałkowi Województwa o realizacji i realizowaniu na terenie Powiatu programach zdrowotnych.” Położył
nacisk na programy zdrowotne, czyli inicjowanie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w
zakresie  promocji  zdrowia  i  edukacji  zdrowotnej  prowadzonej  na  terenie  Powiatu.  Pobudzanie  na rzecz
indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia. Powiedział, że my jako
Powiat  mamy się  włączyć  się  do  programu,  dać  skromny datek,  który  pozwoli  na  to,  aby można  było



wspólnymi  siłami  coś  osiągnąć.  Powiedział,  że  w  dalszej  części  odpowiedzi  jest  napisane  tak  „po
rozpoznaniu potrzeb oraz skonsultowaniu ich z gminami na terenie Powiatu należy wskazać iż dotychczas w
Powiecie Wodzisławski nie rozpoznano potrzeb w zakresie braku krwi”. Stwierdził, że nie chciałby być złym
prorokiem. Ambulans ma być wyjściem dla tych ludzi, który chcą coś od siebie dać. Powiedział, że przed
paru tysiącami lat „niejaki Noe” zaczął budować korab, a wszyscy byli zdziwieni. Okazało się, że gdyby nie to
nie byłoby dalszego epizodu w Biblii z Noe. Zasugerował, aby brać przykład z Noego i nie czekać aż czegoś
nam  zabraknie.  Działajmy tak,  aby  można  było  zapobiec  pewnym  brakom.  Oświadczył,  że  wystąpi  do
radnych z prośbą, aby poparli wniosek dotyczący dofinansowania zakupu ambulansu w kwocie 20.000 zł.
 
Radny p. P. Cybułka  – powiedział,  że w ślad za interpelacją  odnośnie sygnalizacji  świetlnej w Radlinie
wystosował pismo do Generalnej  Dyrekcji  Dróg Krajowych i  Autostrad i  otrzymał odpowiedź,  która mówi
„sygnalizacja  świetlna  opracowywana  na  zlecenie  Starostwa  Powiatowego  w  Wodzisławiu  Śląskim  jest
sygnalizacją tymczasową i związaną jest wprowadzonym objazdem w związku z remontem wiaduktu w ciągu
drogi  wojewódzkiej  nr  933 w Wodzisławiu  Śląskim.  W planach tut.  Oddziału  jest  przewidziana  budowa
docelowej sygnalizacji świetlnej i przebudowa geometrii skrzyżowania, która obejmuje również ul. Mariacką.
W chwili obecnej nie możemy deklarować terminu realizacji ww. zadania”.
Ponadto  zapytał  skąd  radny  p.  A.  Korbica  posiada  informacje,  iż  w  najbliższej  przyszłości  zostaną
sprywatyzowane wszystkie poradnie SP ZOZ w Rydułtowach? Powiedział,  iż  taką  deklarację  ww.  radny
przedstawił uczestnikom spotkania z wyborcami w Rydułtowach w dniu 14.03.br.
 
 
Ad. 9
Wicestarosta  Powiatu  p.  J.  Żywina  –  powiedział,  że  chciałby  ustosunkować  się  do  niektórych  pytań,
wniosków i interpelacji radnych.
- dot.  interpelacji  radnego p. M. Kowalskiego. Stwierdził,  że sprawa PZZN jest, a od 01.04.br.  będzie to
jednostka  budżetowa  i  wtedy  wrócimy do  tematu.  Jednak  nie  wie  w  jaki  sposób  zwiększy się  budżet.
Powiedział, iż podzielając troskę radnych Zarząd będzie wspomagał PZZN.
- dot. zapytań radnego p. J. Szczęsnego powiedział, że Zarząd Powiatu faktycznie podjął uchwalę w tym
zakresie  na  wniosek  Wydziału  Geodezji.  Powiedział,  iż  sformułowanie  „każdorazowego”  jest
sformułowaniem  geodezyjnym,  a  mianowicie  wniosek  brzmi  „ustanowienie  nieodpłatnej  służebności
gruntowej na nieruchomości będącej własnością Powiatu Wodzisławskiego położonej w Gorzycach przy ul.
Bogumińskiej 22 dla każdoczesnego właściciela nieruchomości sąsiedniej opisanego w księdze wieczystej”.
Cały teren związany z wjazdem do DPS i wjazdem do tegoż pałacyku, na który ogłosiliśmy przetarg jest w
gestii  tylko  DPS  w  Gorzycach.  W  związku  z  tym  trzeba  było  ustanowić  służebność  polegającą  na
swobodnym przejeździe, przechodzeniu utartym szlakiem w miejscu zaznaczonym na załączniku mapowym
dla  każdoczesnego  właściciela  sąsiedniej  nieruchomości,  gdyż  do  tej  pory  brak  było  dojazdu  do  tej
nieruchomości z drogi głównej.
Poinformował, że Sekretarz Powiatu sprawdził i na pewno było ogłoszenie w Internecie dot. przetargu na
pałacyk w Gorzycach, jednak w tej chwili trudno mu powiedzieć czy było na tablicy ogłoszeń, gdyż termin
drugiego  przetargu  minął  3.03.br.  i  jeżeli  był  po  tej  dacie,  to  takowe  ogłoszenie  mogło  być  już  zdjęte.
Natomiast jeżeli radny był przed ww. datą to będzie interweniował. Ponadto poinformował, że drugi przetarg
się nie odbył ze względu na brak oferentów, jednak zaznaczył że nieruchomość nie jest własnością Powiatu
ale własnością Skarbu Państwa i tylko Starosta może czynić działania związane z dalszym jej bytem.
W odpowiedzi na zapytanie dot. wyłonienia kandydata na Dyrektora DPS w Gorzycach, to nie stało się nic
innego,  jak  to  co  zapowiadał  Zarząd  Powiatu.  DPS  w  Gorzycach  nie  jest  bez  władzy,  gdyż  jest  tam
ustanowiony po.  Dyrektora  i  według niego robi  to  dobrze.  To Zarząd podejmuje  decyzje  o  zatrudnieniu
Dyrektora  DPS.  Komisja  naborowa,  której  przewodniczył  spośród  kandydatów  którzy  zgłosili  się  na  to
stanowisko  w  tej  procedurze  naborowej  wskazała  kandydata.  Z  różnych  względów  ta  selekcja,  była
ograniczona,  a do końcowego etapu przystąpiło  2 kandydatów bowiem pozostali  z  przyczyn formalnych
musieli zostać odrzuceni. Zarząd po wnikliwym rozpatrzeniu sprawozdania z komisji naborowej, a także po
zapoznaniu się z opiniami, które wpłynęły do Zarządu ( związki zawodowe, Dyrektora PCPR) postanowił
uznać za niebyłą procedurę naboru i powtórzyć konkurs. Jest to bowiem nabór prowadzony na podstawie
uchwały Zarządu Powiatu i  Regulaminu zatwierdzonego przez Starostę,  a  dot.  jednostek Starostwa,  ale
ściśle związany z ustawą o pomocy społecznej. Na to stanowisko są określone wymagania obowiązkowe.
Poinformował, że na temat finansowania budowy ronda w Radlinie ze środków Gambit radny p. J. Szczęsny
dostanie  odpowiedź  pisemną.  Powiedział,  że  z  programu  Gambit  Powiat  otrzymał  250.000  zł.  żadne
pozyskiwanie środków pomocowych, żadne pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych nigdy jeszcze nie
wiązało się z tym aby te środki przyszły w 100%, gdyż zawsze musi być udział własny.
Zasugerował,  że  według  niego  Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  p.  A.  Gawęda  nie  mówił  o  hali
widowiskowo – sportowej, a jeżeli mówił to prawdopodobnie się przejęzyczył, gdyż wszyscy wiedzą, że nie
ma  żadnego  pomysłu  na  budowę  hali.  Natomiast  radni  wiedzą,  że  realizuje  Powiat  taką  inwestycję  –
gruntowna  modernizacja,  czy  przebudowa  obiektu  sportowego  znajdującego  się  za  budynkami  ZST.
Powiedział, że zabezpieczone są na ww. cel środki. Naczelnik Wydziału Oświaty zabiega abyśmy otrzymali



dotacje, czyli środki zewnętrzne na tę inwestycję.
- dot. zapytań radnego p. J. Rosoła powiedział, że ustosunkuje się do tego Dyrektor PZD. Powiedział, że w
tamtym roku dodatkowo z nadwyżki został zasilony budżet PZD kwotą 1 miln., a w tym roku chcemy zasilić
budżet PZD kwotą nie mniejszą niż w ubiegłym roku.
Powiedział,  że  Zarząd  nie  jest  przeciwny  aby  przekazać  środki  na  pomnik  św.  Jana  Nepomucena  w
Zawadzie. W tym temacie pismo w imieniu Prezydenta Miasta Wodzisław Śl. przesłał Wiceprezydent Miasta.
Stwierdził,  że  jeżeli  Starosta  Powiatu  obiecał,  że  dołoży,  to  tak  się  stanie.  Natomiast  w  piśmie  od
Wiceprezydenta był już podział środków. Bardzo szybko domówimy się w tej sprawie z Prezydentem Miasta,
jak się dogadamy to dajemy, jak nie wyraźnie się to zaznaczy.
Powiedział, że na reorganizację Starostwa jest projekt i na razie polega na pracach przystosowawczych tego
budynku do tego aby mogli tam urzędować ludzie i być przyjmowani obywatele. W związku z tym kiedy to
nastąpi i jakie wydziały zostaną  tam przeniesione, to drugi etap. Jest wstępny plan, iż można te sprawy
korygować. Będzie tam urzędować Starosta jako kierownik Jednostki i wszystkie służby około niego.
 
Radny p. J. Rosół  – zapytał czy projekt przejęcia Biura Paszportowego wiąże się także z tym, że znajdzie
się w wymienionym wyżej miejscu?
 
Wicestarosta Powiatu p. J. Żywina  – powiedział, że projekt przejęcia Biura Paszportowego wyszedł w dniu
dzisiejszym. W związku z tym jeszcze nie dyskutowano na temat jego pomieszczeń.
- dot. oświadczenia radnego p. A. Tomanka – stwierdził, że Zarząd Powiatu nie jest przeciwny krwiodawcom,
ani idei krwiodawstwa. Nie chodzi o pieniądze ale łatwiej jest przekazać środki gminie lub miastu, aniżeli
Powiatowi.  Ponieważ  powiat  nie  może  dać  pieniędzy  w  sensie  ani  dotacji,  my  musimy  przystąpić  do
programu. Można to zrobić, tylko trzeba przystąpić do tego programu z pozycji powiatu, to trzeba spełnić
określone warunki, jednym z nich jest dokonać rozpoznania potrzeb tego krwiodawstwa w całym Powiecie. Z
wielkim szacunkiem wysłuchał wyszczególnienia zadań które ciążą na powiecie ziemskim, a które radny p.
A.  Tomanek  przytoczył.  Poinformował,  że  nie  przystąpiła  do  tego  programu ani  jednak  gmina  Powiatu
Wodzisławskiego i nie przystąpiło do tego programu ani jedno starostwo powiatowe oprócz raciborskiego.
Stwierdził, że jeżeli znajdzie się furtkę w jaki sposób można przekazać te pieniądze, to Powiat to zrobi. Bo
mniejszą kwestią jest danie tych pieniędzy niż kwestia przystąpienia do programu.
 
Radny p. J. Szcz ęsny  – ad vocem do wypowiedzi Wicestarosty, stwierdził że są środki zewnętrzne, które
można pozyskać bez wkładu własnego np. pomysł na sukces Euquol. Ponadto dziwi go, że odpowiedział w
imieniu Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, co mówił na zebraniu Klubu Odry Wodzisław Śl., gdyż nie
było go na zebraniu i skąd wie co mówił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
 
Wiceprzewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  A.  Gaw ęda –  powiedział,  że  w  jego  wypowiedzi  na  walnym
zgromadzeniu Klubu Odra Wodzisław Śl. jego intencją było to, iż mówił o rozbudowie całego kompleksu ale
nie mówił o szczegółach, gdyż na tym etapie jest to przedwczesne. Jednak powiedział, ze są takie plany,
jeżeli w czymkolwiek się przejęzyczył to bardzo przeprasza. 
 
Radny p. A. Tomanek  – powiedział, że w swojej wcześniejszej wypowiedzi użył określenia „niejaki Noe”, jest
wierzący i zaangażowany w życie kościoła i przepraszam za to określenie, powinien użyć słów: „patriarcha
Noe”.
 
Starosta Powiatu p. J. Materzok  – powiedział, że ustosunkuje się do niektórych wypowiedzi radnych.
- dot. zapytania radnego p. J. Szczęsnego – stwierdził,  że jeżeli  chodzi o budowę stacji telefonicznej, to
Wydział  Architektoniczno  –  Budowlany  boryka  się  z  problemami  dotyczącymi  udzielania  zezwoleń  na
budowę w kwestii takiej, że właściciel sąsiedniej działki, na której czyniona jest inwestycje, chce być uznana
jako strona i w związku z tym mając taki status można oprotestować daną inwestycję na danym terenie. Z
tymi problemami boryka się Wydział bardzo często kiedy sąsiedzi, chcą zabronić sąsiadowi realizację jakieś
inwestycji. Zmieniły się przepisy prawa budowlanego i nie wszyscy dzisiaj, którzy są sąsiadami mogą być
traktowani jako strona. Natomiast, jeśli chodzi o ten konkretny przypadek, czyli budowa stacji telefonicznej,
nie jest to tak daleko zaawansowane, aby można było wydać decyzję na budowę. Trwa okres konsultacji i
będzie tak, że jeżeli ta firma spełni wszystkie warunki i przedstawi dokument, w którym oddziaływanie na
środowisko tej stacji, a konkretnie natężenie pola magnetycznego będzie w granicach dopuszczalnych, to
urzędnik  nie ma prawa odmówić  wydania takiej  decyzji,  bo jeżeli  odmówi to zostanie ona zaskarżona i
trybem odwoławczym będzie ten inwestor dążył do rozpoczęcia inwestycji. Taka nieuzasadniona odmowa
udzielenia pozwolenia  na budowę może się skończyć jakimiś konsekwencjami dla urzędnika. Natomiast na
terenie Powiatu Wodzisławskiego w międzyczasie ( II kadencja Rady Powiatu) powstały dwie stacje telefonii
komórkowej i były na tę okoliczność różne zachowania. W obydwu przypadkach sąsiedzi to zaakceptowali.
Natomiast jeżeli ww. radny jest tym zainteresowany, to będzie prowadzić nadzór nad tym postępowaniem i
nawzajem możemy się informować.
-  dot. zapytania radnego p. K. Grzywacza – powiedział, że z Przewodniczącym Rady Powiatu odwiedzili



Wicemistrza  Olimpijskiego  i  oprócz  przyznania  tytułu  „Zasłużony  dla  Powiatu  Wodzisławskiego”  mamy
zamiar ale to jeszcze nie jest wniosek uhonorować go w inny sposób. Umówiliśmy się z nim na początek
kwietnia br.
-  dot.  zapytań  radnego  p.  P.  Cybułka  –  powiedział,  że  jeżeli  chodzi  o  sygnalizację  świetlną  na  ulicy
Rybnickiej,  to  nic  nie  trzeba  wyjaśniać,  gdyż  to  z  naszej  inicjatywy  powstał  projekt  tej  sygnalizacji
tymczasowej.  Powiat  nie  jest  zarządca  tego  skrzyżowania,  bo  jest  to  droga  krajowa  w  związku  z  tym
zarządca  drogi  o  kategorii  wyższej  zawsze  jest  zarządca  skrzyżowania.  Powiat  prowadzi  konsultacje  i
rozmowy  z  dyrekcją  dróg  krajowych,  dyrekcją  dróg  wojewódzkich,  aby  koszt  funkcjonowania,  czyli
projektowania i zabudowy tej sygnalizacji tymczasowej aby nam Urząd Wojewódzki w tym temacie również
pomógł.  W związku z wiaduktem należy taką sygnalizację tam zabudować, aby przynajmniej tymczasowo
rozładować korki, z którymi tam mamy do czynienia.
Powiedział, że radni w swoich wypowiedziach ujawniają wiele problemów, które trzeba załatwić i Zarząd na
pewno nie  będzie ustosunkowywał  się  do tych wszystkich propozycji,  że od razu na wejściu  mówi  nie,
Zarząd chce sprawy załatwić. Wspomniał jednak, że PZD będzie dofinansowany 1 miln. zł., a patrząc na
budżet PZD jest on o 40% większy w stosunku do wyjściowego budżetu za 2004 rok i tym sposobem wiele
oczekiwań radnych i mieszkańców będzie można zrealizować.
Natomiast co do planu inwestycyjno – remontowego PZD, to twierdzi, że taki dokument istnieje.
Stwierdził, że jeżeli chodzi o ul. Narutowicza w Rydułtowach i obowiązuje od lat jakaś organizacja ruchu i
mieszkaniec tej ulicy wspomagany przez Radnego p. P. Cybułka domaga się, aby Starosta Powiatu postawił
tam  znak  ograniczenia  ruchu  do  3,5  tony.  Każdy  mieszkaniec  Powiatu  może  powiedzieć,  iż  prosi  o
postawienie znaku 3,5 tony i zablokuje cały Powiat. W związku z tym, iż Starosta tego znaku nie postawił,
czyli nie zrobił  nic,  pozostawił taka organizację ruchu jaka była, p. A. Mielimąka złożył na niego skargę.
Skarga ta była rozpatrywana przez Radę Powiatu, przez Wojewodę Śląskiego. Stan obecny jest utrzymany
taki  jaki  był.  Natomiast  radny p.  P.  Cybułka  domaga się  w imieniu  p.  A.  Mielimąki,  aby Starosta wydał
decyzję. Ta decyzja jest mu potrzebna, aby mógł pisać kolejne pismo do kogoś tam i aby mógł się od czegoś
tam odwołać. Zarządzanie ruchem nie jest jednak wydawane w formie decyzji, a stan na ulicy Narutowicza
jest stanem zastanym i tak nadal będzie. Ten problem się sam rozwiąże, gdyż KWK Rydułtowy – Anna w
wyniku pewnej reorganizacji wewnętrznej nie będzie musiała z tej drogi korzystać. Ww. drogą jedzie na dobę
50  samochodów ciężarowych.  Dlatego porosił  o  wskazanie  tak  spokojnego  miejsca  na  terenie  Powiatu
Wodzisławskiego. Jest jeszcze jeden ewenement w tej sprawie – brał udział w negocjacjach w ubiegłym
roku, które odbywały się pomiędzy KWK Rydułtowy – Anna urzędem Miasta Radlin i Rydułtowy. Ustalono w
wyniku tych negocjacji, że ww. Kopalnia na własny koszt wyremontuje tę drogę, jak również na własny koszt
wybuduje chodnik. Jednak p. A. Mielimąka nie zgadza się na budowę chodnika.
Poinformował, że radny p. P. Cybułka nazwał go kłamcą, jednak wspomniany radny nie tylko jego nazywa
kłamcą ale także wiele osób siedzących na tej sali. Robi to  od 3 lat, gdzie narusza dobra osobiste wielu
osób tutaj siedzących, co także stwierdził prokurator doradzając tym osobom, które czują się obrażone, aby
z  powództwa  cywilnego  dochodziły  swoich  praw.  Sprawa  wzięła  się  z  stąd,  że  Zarząd  Powiatu
Wodzisławskiego w lutym 2003 roku nie powołał na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Rydułtowach p. Z.
Łyko,  który pełnił  tę  funkcję  przez 12 lat.  W tym samym okresie członkiem rady społecznej  SP ZOZ w
Rydułtowach  był  również  radny p.  P.  Cybułka,  a  później  nim  nie  został.  Od tego  momentu  zaczął  się
bezustanny atak na Zarząd i na jego osobę. Mając na uwadze, to że pełni zaszczytny urząd i musi o niego
dbać, dlatego nie wolno mu używać dzisiaj słów, które używa radny p. P. Cybułka. Jednak być może kiedyś
będzie taka możliwość miał. Wspomniał, że ww. radny, jest już radnym przez dwie kadencje, a nie rozumie
jaka  jest  relacja  pomiędzy  Zarządem  Powiatu,  Rada  Powiatu,  a  Szpitalem.  Przytoczył  słowa  p.  J.
Rogulskiego z książki pt. Samorządna Polska „Trzeba przywrócić powiatom ich kompetencje dotyczy to nie
tylko  funkcji  wykonywanych  w  imieniu  państwa,  różne  reformy  zmniejszyły  znacznie  zadania  i
odpowiedzialność  władz powiatowych.  Najistotniejszy  uszczerbek  spowodowała  reforma służby zdrowia,
powiaty są  nadal formalnym właścicielem szpitali  i  innych ponadgminnych instytucji,  jednak centralizacja
finansowania  ich  działalności  spowodowała,  że  powiaty  straciły  jakakolwiek  możliwość  zarządzania  ich
rozwojem. Niby właściciel ale bez żadnej gestii.” Powiedział, że Dyrektora p. Z. Łyko już nie ma, przychodzi
Dyrektor p. R. Kubek i według opinii radnego p. P. Cybułka p. Dyrektor R. Kubek, Wydział Zdrowia, Zarząd
Powiatu „przyszli do tego Szpitala wszystko zdemontowali, wszystko rozwalili, urządzenia wykradł, wszystko
co najgorsze to  zrobił”,  czy za  2,5 roku można coś  zniszczyć? Według niego to polityka poprzedniego
Dyrektora p. Z. Łyko spowodowała, że Szpital jest w takim miejscu jakim jest. Zasugerował, że ze służbą
zdrowia  na  terenie  Powiatu  Wodzisławskiego  będzie  problem,  na  razie  jeszcze  go  nie  ma.  Komisja
Rewizyjna Rady Powiatu swego czasu powołała zespól kontrolny, którego przewodniczącym był radny p. P.
Cybułka.  Ten  zespół  kontrolny  14  miesięcy  kontrolował  Szpital,  wyprodukował  dokumentów  na  te
okoliczność 1.430 stron, a Rada Powiatu Wodzisławskiego uznała, że te materiały są do niczego i ich ogólne
nie rozpatrywała. Użył sformułowała, że „jeżeli się kłamało, to żeby kłamstwo podtrzymać,  trzeba kłamać
dalej”.  Oczywiście bez znaczenia  jest  fakt,  iż  radny p.  P.  Cybułka jest  serdecznym  przyjacielem byłego
Dyrektora SP ZOZ w Rydułtowach p. Z. Łyko. Ww. dyrektor zafundował  sobie 2,5 etatu w tym Szpitalu
zarabiając o 50% więcej aniżeli obecni Dyrektorzy Szpitala. Zasugerował, że jasno powiedział ostatnio, iż za
okresu  funkcjonowania  Dyrektora  p.  Z.  Łyko  zobowiązania  (  długi)  kształtowały  się  w  następujących



wysokościach,  gdyż  to  nie  jest  tak,  że Dyrektor  p.  R.  Kubek zadłużył  Szpital  tylko trzeba popatrzeć  na
sytuację  Szpitala  nie  tylko  za  ostatni  okres  2,5  roku  ale  również  na  ten  okres  gdzie  p.  Z.  Łyko  był
Dyrektorem. Jeżeli w 2001 roku długi wynosiły 3.000.061 zł, to w roku 2002 wynosiły one 4.375.000 zł i
przyrost  był  z  roku na rok.  Przyrosty długu w latach następnych za  Dyrektora p. R. Kubka były bardzo
podobne. W chwili obecnej zobowiązania wynoszą 7.957.000 zł i gdyby teraz odnieść się na ile milionów
zadłużył szpital Dyrektor p. R. Kubek, to  wyniosło to 3,6 miln. zł w tym ćwierć miliona długów powstało w
wyniku przejęcia pogotowia, a Dyrektor p. Z. Łyko zadłużył Szpital na 4.375.000 zł. w związku z tym zadłużył
na większą sumę Szpital, a chodzi tylko o to aby umieć te liczby porównać. Powiedział, że jest opracowanie
Dyrektora  SP ZOZ  w  Rydułtowach  p.  B.  Capek  na  temat  kształtowania  się  wyniku  finansowego  oraz
zobowiązań w latach 2001 – 2003, to był ten przełom. Wynik ujemny finansowy za rok 2003 kształtował się
na najwyższym poziomie, bo była strata 2.800.000 zł, a było to spowodowane obniżeniem się przychodów
ze sprzedaży usług medycznych z Kasy Chorych przy czym najwyższa obniżka dotyczyła kontraktu za rok
2003 około 10%. Dochody zmniejszyły się o 1,4 miln.  w latach od 2001 do 2003 roku. Powiedział, że nie wie
jaka polityka była słuszna, bo my dzisiaj  też  musimy się  nad tym zastanowić  jaką politykę  uskuteczniać
wobec Szpitala,  czy taką  politykę  jaką  prowadził  SP ZOZ w Wodzisławiu  Śl.,  który teraz mógł  uzyskać
preferencyjną  pożyczkę  w  wysokości  4,5  miln.  zł.,  czy taką  jak  SP ZOZ w Rydułtowach,  który uzyskał
pożyczkę preferencyjną w wysokości 0,6 miln. zł. Ponadto powiedział, że informował radnych na poprzedniej
sesji  jak  wyglądały  przetargi  –  przytoczył  jeden  na  dostawę  pieczywa.  Ogłoszony przetarg  na  dostawę
pieczywa precyzował kryteria, które były ceną i najtańszą ofertę złożył firma Sobala Spółka Cywilna. Pan
Sobala jest radnym Powiatu Wodzisławskiego, przyjaciel radnego p. P. Cybułka i równocześnie członek rady
społecznej  w  tamtym okresie.  Przetarg  wygrał  oferent  dający najwyższą  cenę,  a  uczestników przetargu
poinformowano, ze najkorzystniejsza oferta została złożona przez Spółdzielnię Spożywców Rydułtowy, a w
wyniku  złożonego  protesty zawiadomiono oferentów,  że  najkorzystniejszą  ofertę  złożył  firma Sobala.  W
materiałach  przetargowych  brak  protokołów  z  przetargu,  brak  śladów  jakiegokolwiek  postępowania
wyjaśniającego,  brak  odpowiedzi  na  odwołanie.  Procedura  przetargowa  została  przeprowadzona  z
naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych. 
Poinformował,  że  kontrola  dokumentacji  medycznej  pozwala  na  ujawnienie,  że  podczas  wykonywania
zabiegów medycznych zostały naruszone procedury przewidziane w rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  w
sprawie  standardu  postępowania  oraz  procedur  medycznych  przy  udzielaniu  świadczeń  zdrowotnych  z
zakresu anestezjologii, intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej. Dotyczyło to działania Dyrektora
p. Z. Łyko, a konkretnie oddziału ginekologiczno – położniczego. W świetle zgromadzonego materiału można
przypuszczać, ze zostały wyczerpane dyspozycje artykułu kodeksu karnego.
Stwierdził, że wzorowe zarządzania w Szpitalu przez p. Z. Łyko, w szczególności świadczenia medyczne
polegały na wykonywaniu znieczuleń ogólnych i przewodowych bez udziału lekarza anestezjologa i osoby
nie  posiadające  uprawnień,  a  z  takimi  przypadkami  spotykaliśmy  się  w  SP ZOZ  w  Rydułtowach.  Nie
sporządzono protokołu znieczulenia, dawkowania środków, aktualne wartości parametrów po stronie funkcji
życiowych oraz ewentualnych powikłaniach. Stanowiło to zagrożenia dla życia pacjentów oraz w przypadku
szkody narażało ZOZ na odszkodowanie itd. Ponadto poinformował, że jest w posiadaniu pisma, w którym
Dyrektor p. Z. Łyko upoważnił swojego zastępcę p. M. Różalskiego do podejmowania w imieniu SP ZOZ w
Rydułtowach wszelkich czynności z zakresu prawa pracy. Ww. dokument jest z 12.05.1999r. i podpisany
przez dr n. med. p. Z. Łyko. Okazuje się jednak, że stopień doktora p. Z. Łyko uzyskał pół roku później niż
data tego dokumentu. Zostało to tak zrobione dlatego, że kiedy p. Z. Łyko już nie był Dyrektorem, to p. M.
Różalski zatrudnił p. Z. Łyko mając to sfałszowane upoważnienie. 
Posłużył się stwierdzeniem, że zaniedbania sanitarne, niedoinwestowanie sprzętowe i personalne oddziału
intensywnej  opieki  medycznej  doprowadziły  decyzją  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  do  jego
zamknięcia  oraz  utraty  kontraktu  z  regionalną  Kasą  Chorych.  Otwarty  ponownie  w  grudniu  2002  przy
hucznym  udziale  mediów  oddział  intensywnej  opieki  medycznej  nie  posiadał  kontraktu  i  nie  posiadał
dostatecznej  ilości  sprzętu medycznego wymaganego do spełnienia podstawowych standardów dla tego
typu placówek, a eksponowane w mediach urządzenia jak np. centrala intensywnego nadzoru była zwykłą
atrapą.
Stwierdził, że nie wie czy radny p. P. Cybułka, który od 3 lat zwraca głowę Szpitalem w Rydułtowach do tej
pory nie wniósł żadnego doniesienia na niego, czy członków Zarządu Powiatu do prokuratury ujawniając
jakieś tam z naszej strony zaniedbania. Przedstawił postanowienie prokuratora z dnia 20.02.04r. chodzi o
znieczulenia. „Nawet przy przyjęciu, że są to te same znieczulenia udzielane przez lekarzy z wieloletnim
stażem  stanowić  może  wyłącznie  przewinienie  dyscyplinarne.  Natomiast  inne  stwierdzenia  -   chodzi  o
przyznanie sobie nagrody jubileuszowej. Zgodnie z przepisami rada społeczna nie mogła podjąć decyzji o
przyznaniu p. Z. Łyko nagrody – uchybienie to nie wyczerpuje znamion przestępstwa zaś konsekwencje za
jego  popełnienie  mogą  być  dochodzone  co  najwyżej  na  drodze  dyscyplinarnej.  Nagrodę  jubileuszową
Dyrektor p. Z. Łyko przyznał Dyrektorowi p. Z. Łyko – pismo z dnia 26.09.2002r. Następnie zacytował część
treści  „Postanowienia  … prokuratury z dnia  31.12.2003r.  „Oddział  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  na
terenie Szpitala w Rydułtowach posiadał przejściowe trudności związane z nieodpowiednim sprzętem, gdyż
posiadane przez oddział był już w znacznej mierze wyeksploatowany. W wyniku przeprowadzonej w lipcu
przez Śląską Regionalną Kasę Chorych kontroli wytknięto, że warunki lokalowe i wyposażenie nie spełniają



wymogów określonych  w  obowiązującym  rozporządzeniu.  Stwierdzone  braki  i  uchybienia  nie  stwarzały
jednak  zagrożenia  dla  życia  i  zdrowia  pacjentów  mogą  być  uznawane  co  najwyżej  za  niewydolność
kierownictwa jednostki  mogące skutkować  jego odwołaniem.  Tak  można  w nieskończoność  przedstawić
różne dokumenty, podkreślił jednak, iż Zarząd Powiatu podjął właściwą decyzję nie powołując na stanowisko
Dyrektora SP ZOZ w Rydułtowach P. Z. Łyko. Natomiast to co dzisiaj dzieje się w Szpitalu jest konsekwencją
wielu  zaniedbań,  które  przez  12  lat  poczynił  p.  Z.  Łyko.  Przedstawił  jeszcze  jedno  stwierdzenie
„przesłuchany w charakterze świadka radny, a zarazem członek rady społecznej p. P. Cybułka potwierdza
powyższe  wyniki”,  a  chodziło  o  dobre  wyniki  SP  ZOZ  w  Rydułtowach  w  porównaniu  z  SP  ZOZ  w
Wodzisławiu  Śl.  Natomiast  radny  p.  P.  Cybułka  zapytał  czy  są  jakieś  powiązania  pomiędzy  byłym
Dyrektorem,  a  radnymi  –  członkami  rady  społecznej?  –  stwierdził,  że  oczywiście  są  co  udowodnił.
Powiedział, że jeżeli ktoś z radnych uważa, że te dokumenty, które pokazał są nieprawdziwe, niewiarygodne,
to  jakaś  kompetentna  instytucja  Rady  Powiatu  powinna  zajać  się  tą  sprawą  w  celu  stwierdzenia
wiarygodności jego stwierdzeń i  wszystkich dokumentów. Natomiast jeżeli radny p. P. Cybułka ma jakieś
uwagi co do pracy Zarządu, niektórych członków Rady, Wydziału Zdrowia to należy skierować sprawę do
prokuratury.
 
Ad. 10
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2005 rok wraz z projektem uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2005
stanowi   załącznik nr 8   do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Wiceprzewodnicz ący Rady Powiatu p. A.  Gaw ęda – poinformował,  że opinia Komisji  Organizacyjno –
Prawnej jest pozytywna.
 
Wiceprzewodnicz ący Rady Powiatu p. A. Gaw ęda – przystąpił do głosowaniu projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  w  roku  2005.  W
głosowaniu  udział  wzięło  18  radnych.  Za  przyjęciem głosowało  18  radnych,  bez głosów przeciwnych  i
wstrzymujących.
Uchwała  Nr  XLIV/511/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     zatwierdzenia  sprawozdania  z  
działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2005   została podjęta i stanowi   załącznik nr 9   do
protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 11
Sprawozdanie  z  działalności  za  2005 rok  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  oraz podległych  mu
jednostek stanowi załącznik nr 10  do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Wiceprzewodnicz ący Rady Powiatu p. A.  Gaw ęda – poinformował,  że opinia Komisji Zdrowia i  Opieki
Spolecznej jest pozytywna.
 
Radna p.  E.  Cogiel  –  powiedziała,  że na str.  3  ww. Sprawozdania jest  mowa o osiągnięciu standardu
świadczonych usług przez Dom Dziecka w Gorzyczkach. Wróciła do sprawy sprzed kilku miesięcy, gdzie
Rada została poinformowana, ze Zarząd Powiatu wyraził wolę przeniesienia Domu Dziecka w Gorzyczkach
do DPS w Gorzycach. Natomiast z informacji prasowych i radiowych dowiedzieliśmy się, ze przeniesienia nie
będzie. Dlatego zapytała jak jest faktycznie?
 
Starosta  Powiatu  p.  J.  Materzok  –  stwierdził,  że  jak  powie,  iż  zarząd  nie  przenosi  Domu Dziecka w
Gorzyczkach do DPS, to może w przyszłości spotkać się z zarzutem, iż powiedział nieprawdę ale na dzień
dzisiejszy na stan naszej wiedzy i w związku z faktem, iż pozyskaliśmy budynek starego szpitala, a także, że
Marszałek Województwa Śląskiego nie przekazał tyle środków ile chcieliśmy na ZAZ w Gorzyczkach jest
koncepcja którą  rozważamy,  a podjęcie decyzji  w tej  sprawie będzie uzależnione od Marszałka. Zarząd
skłania się, aby ZAZ zorganizować w budynku starego szpitala w Wodzisławiu ŚL. Jednak w tym momencie
Zarząd musi wyasygnować  z budżetu Powiatu środki, aby doprowadzić  Dom Dziecka w Gorzyczkach do
standaryzacji.
 
Ad. 12
Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych stanowi   załącznik  
nr 11     do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Wiceprzewodnicz ący Rady Powiatu p. A. Gaw ęda – poinformował, że z ww. Sprawozdaniem zapoznała
się Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej i nie wniosła uwag.
 
Ad. 13
Po przerwie prowadzenie obrad przejął Przewodniczącego Rady Powiatu p. E. Wala.



Sprawozdanie z wykonania uchwał  Rady Powiatu za II  półrocze 2005 roku stanowi    załącznik nr 12     do
protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 14
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2005 roku stanowi   załącznik nr 13  
do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 15
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że oświadczenie majątkowe zostało złożone
przez p. K. Grzywacza w związku z wstąpieniem w skład Rady Powiatu w miejsce radnego p. A. Motyczki.
Ww. informacja stanowi   załącznik nr 14     do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
Ponadto przedstawił  pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu ŚL.  w sprawie oświadczenia
majątkowego radnego p.  K.  Grzywacza w którym napisał,  że po przeanalizowaniu danych zawartych  w
oświadczeniu  majątkowym  p.  K.  Grzywacza  radnego  Powiatu  Wodzisławskiego  nie  stwierdzono
nieprawidłowości.
 
Ad. 16a
Projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” polegającego na ograniczeniu liczby łóżek w Oddziale
Urologicznym wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 15     do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Organizacyjno – Prawnej i
Komisji Zdrowia (...) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
przekształcenia  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki
Zdrowotnej  w Wodzisławiu Śl.”  polegającego na ograniczeniu  liczby łóżek  w Oddziale  Urologicznym.  W
głosowaniu  udział  wzięło  16  radnych.  Za  przyjęciem głosowało  16  radnych,  bez głosów przeciwnych  i
wstrzymujących.
Uchwała  Nr  XLIV/512/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     przekształcenia  samodzielnego  
publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śl.”
polegającego na ograniczeniu liczby łóżek w Oddziale Urologicznym   została podjęta i stanowi   załącznik nr  
16 do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 16b
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik  
nr 17     do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Organizacyjno – Prawnej i
Komisji Zdrowia (..) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. W głosowaniu  udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem głosowało 16
radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  XLIV/513/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     zatwierdzenia  zmian  w  statucie  
samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Rydułtowach”   została podjęta  i  stanowi    załącznik nr  18   do protokołu z obrad XLIV sesji  Rady Powiatu
Wodzisławskiego.
 
Ad. 16c
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod
nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  na  zakup  lampy  operacyjnej  dla  potrzeb  bloku
operacyjnego wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 19   do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów i Komisji
Zdrowia (...) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowaniu  projektu  uchwały  w  sprawie
przyznania  dotacji  samodzielnemu publicznemu zakładowi  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki



Zdrowotnej w Rydułtowach” na zakup lampy operacyjnej dla potrzeb bloku operacyjnego. W głosowaniu 
udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem głosowało 16 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała Nr XLIV/514/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     przyznania dotacji samodzielnemu  
publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” na zakup
lampy operacyjnej dla potrzeb bloku operacyjnego   została podjęta i stanowi   załącznik nr 20     do protokołu z
obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 16d
Projekt  uchwały  w  sprawie  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób
niepełnosprawnych przypadających na Powiat Wodzisławski      w roku 2006 wraz z uzasadnieniem stanowi  
załącznik nr 21     do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów i Komisji
Zdrowia (..) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie podziału
środków Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  realizację  zadań  z  zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przypadających na Powiat Wodzisławski  w
roku 2006.  W głosowaniu  udział  wzięło  16  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  16  radnych,  bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  XLIV/515/2006 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego w sprawie     podziału  środków Państwowego  
Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych na realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych przypadających na Powiat Wodzisławski      w roku 2006   została podjęta i  
stanowi   załącznik nr 22     do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 16e
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o finansowanie
z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju
Regionalnego projektu pod nazwą „Pomoc dla studenta 2005/2006”      oraz przyjęcia „Regulaminu stypendiów     
dla studentów      2005/2006” wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 23     do protokołu z obrad XLIV sesji
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów oraz
Komisji Oświaty (..) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o finansowanie z Europejskiego Funduszu
Społecznego  w  ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  projektu  pod
nazwą  „Pomoc  dla  studenta  2005/2006”  oraz  przyjęcia  „Regulaminu  stypendiów  dla  studentów 
2005/2006”.  W głosowaniu  udział  wzięło  16 radnych.  Za przyjęciem głosowało  16 radnych,  bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała Nr XLIV/516/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     wyrażenia zgody na złożenie przez  
Powiat  Wodzisławski  wniosku  o  finansowanie  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą „Pomoc dla studenta
2005/2006”      oraz przyjęcia „Regulaminu stypendiów      dla studentów      2005/2006”   została podjęta i stanowi  
załącznik nr 24  do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 16f
Projekt  uchwały  w  sprawie  uzgodnienia  wartości  1  punktu,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia
miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  dla  pracowników      zatrudnionych      w  jednostce  
budżetowej pod nazwą Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami wraz z uzasadnieniem stanowi
załącznik nr 25     do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów oraz
Komisji Infrastruktury (..) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
uzgodnienia wartości 1 punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego  dla  pracowników  zatrudnionych  w  jednostce  budżetowej  pod  nazwą  Powiatowy  Zakład
Zarządzania  Nieruchomościami.  W  głosowaniu  udział  wzięło  16  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  16
radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  XLIV/517/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  uzgodnienia  wartości  1  punktu,



stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników     
zatrudnionych      w  jednostce  budżetowej  pod  nazwą  Powiatowy  Zakład  Zarządzania  Nieruchomościami  
została podjęta i stanowi   załącznik nr 26     do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 16g
Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  kategorii
zaszeregowania      dla pracowników      zatrudnionych w jednostce budżetowej  pod nazwą  Powiatowy Zakład  
Zarządzania Nieruchomościami wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 27     do protokołu z obrad XLIV
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów oraz
Komisji Infrastruktury (..) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  kategorii  zaszeregowania  dla  pracowników 
zatrudnionych w jednostce budżetowej pod nazwą  Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami.  W
głosowaniu  udział  wzięło  16  radnych.  Za  przyjęciem głosowało  16  radnych,  bez głosów przeciwnych  i
wstrzymujących.
Uchwała Nr XLIV/518/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania      dla pracowników      zatrudnionych w jednostce budżetowej pod  
nazwą  Powiatowy  Zakład  Zarządzania  Nieruchomościami   została  podjęta  i  stanowi    załącznik nr  28     do
protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 16h
Projekt  uchwały w sprawie uzgodnienia wartości jednego      punktu w złotych,  stanowiącego podstawę  do  
ustalenia      miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  ustalonego  przez  pracodawcę  dla  
pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr 29     do
protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów oraz
Komisji Zdrowia (..) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
uzgodnienia wartości jednego  punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia  miesięcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w
Gorzycach.  W głosowaniu  udział  wzięło  16 radnych.  Za przyjęciem głosowało  16  radnych,  bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  XLIV/519/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  uzgodnienia  wartości  jednego     
punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia      miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego  
ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach    została podjęta i  
stanowi   załącznik nr 30   do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 16i
Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Domu Pomocy
Społecznej w Gorzycach wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr 31   do protokołu z obrad XLIV sesji
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów oraz
Komisji Zdrowia (..) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach.
W głosowaniu  udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem głosowało 16 radnych, bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących.
Uchwała Nr XLIV/520/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     ustalenia najniższego wynagrodzenia  
zasadniczego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach   została podjęta i stanowi   załącznik nr  
32     do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 16j
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/328/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20
stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej  w
Gorzycach wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr 33     do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.



 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów oraz
Komisji Zdrowia (..) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały  Nr  XXX/328/2005  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  z  dnia  20  stycznia  2005  roku  w  sprawie
utworzenia rachunku dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. W głosowaniu  udział
wzięło 16 radnych. Za przyjęciem głosowało 16 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała Nr XLIV/521/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie   zmiany uchwały Nr XXX/328/2005  
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów
własnych w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach została podjęta i stanowi   załącznik nr 34     do protokołu
z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
 
Ad. 16k
Projekt  uchwały w sprawie   wyrażenia  zgody na zawarcie  porozumienia z  Gminą  Lubomia na  
realizację  zadań  przy drogach powiatowych wraz z  uzasadnieniem stanowi    załącznik  nr  35     do
protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów oraz
Komisji Infrastruktury (..) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Gminą  Lubomia  na  realizację  zadań  przy  drogach
powiatowych. W głosowaniu  udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem głosowało 16 radnych, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała  Nr  XLIV/522/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     wyrażenia  zgody  na  zawarcie  
porozumienia z Gminą Lubomia na realizację zadań przy drogach powiatowych   została podjęta i stanowi  
załącznik nr 36  do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 16l
Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Wodzisław  Śl.  na
realizację zadań na drogach powiatowych wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr 37     do protokołu z
obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów oraz
Komisji Infrastruktury (..) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
wyrażenia  zgody na zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Wodzisław  Śl.  na  realizację  zadań  na  drogach
powiatowych. W głosowaniu  udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem głosowało 17 radnych, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała  Nr  XLIV/523/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     wyrażenia  zgody  na  zawarcie  
porozumienia  z  Miastem Wodzisław Śl.  na  realizację  zadań  na  drogach  powiatowych   została  podjęta  i  
stanowi   załącznik nr 38     do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 16m
Projekt uchwały      w sprawie przyznania medalu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego”    dla  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie   wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 39     do protokołu z obrad
XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
przyznania medalu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego” dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pszowie.  W głosowaniu  udział  wzięło  17 radnych.  Za przyjęciem głosowało  16  radnych,  bez głosów
przeciwnych , a 1 glos był wstrzymujący. 
Uchwała  Nr  XLIV/524/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego w sprawie     przyznania  medalu  honorowego  
„Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego” dla Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Pszowie    została  podjęta  i  
stanowi   załącznik nr 40     do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 16n
Projekt uchwały      w sprawie przyznania medalu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego”   dla p.  
Tomasza Sikory    wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr  41   do protokołu z obrad XLIV sesji  Rady



Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
przyznania  medalu  honorowego  „Zasłużony  dla  Powiatu  Wodzisławskiego”  dla  p.  Tomasza  Sikory.  W
głosowaniu  udział  wzięło  17  radnych.  Za  przyjęciem głosowało  17  radnych,  bez głosów przeciwnych  i
wstrzymujących. 
Uchwała  Nr  XLIV/525/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego w sprawie     przyznania  medalu  honorowego  
„Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego” dla p. Tomasza Sikory   została podjęta i stanowi   załącznik nr 42  
do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 16o
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego
na 2006 rok wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 43     do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował,  że opinia Komisji  Budżetu i  Finansów jest
pozytywna.
 
Radny  p.  J.  Szcz ęsny  –  stwierdził,  że  w  projekcie  uchwały  mówi  się  o  pożyczce  2  miln.  zł.,  a  w
uzasadnieniu wyjaśnione jest na jaki cel ma zostać przeznaczona. Zapytał jakie będzie okres tej pożyczki,
czy jest to pożyczka zwrotne, czy nie, czy będzie jakieś  oprocentowanie tej  pożyczki i  czy jeżeli  jest to
pożyczka zwrotna, to jakie maja pożyczkodawcy gwarancje, ze ta pożyczka zostanie zwrócona? Na jaki cel
ma być przeznaczona ta pożyczka, czy na zobowiązania bieżące, czy długoterminowe, czy też na to o czym
mówili Dyrektorzy?
 
Radny p. J. Rosół  – zapytał jakie zostały przez zarząd Powiatu ustalone kryteria, czy zasady tej pożyczki?
 
Starosta  Powiatu  p.  J.  Materzok  –  powiedział,  że  Zarząd  Powiatu  wnosi  do  Rady Powiatu  aby dała
przyzwolenie na udzielenie w roku budżetowym 2006 pożyczki w wysokości 2 miln. zł. Ta pożyczka będzie
przyznana szpitalom po 1 miln. zł. na regulowanie bieżących zobowiązań,  dlatego że Szpitale zaczynają
tracić  płynność  finansową.  Szpital  w  Wodzisławiu  Śl.  może  jest  jeszcze  w  gorszej  sytuacji  niż  w
Rydułtowach, dlatego że on uzyskał tę preferencyjną pożyczkę, która może być umorzona w 50% ale tylko w
tej  sytuacji  kiedy  Szpital  wywiąże  się  z  zobowiązań  podjął  na  okoliczność  regulowania  na  bieżąco
zobowiązań.  Te  pieniądze  będą  przeznaczone  na  to  aby  nie  stracił  płynności  finansowej,  jak  również
zrealizował te zobowiązania które wynikają z pożyczki. Jeżeli będzie przyzwolenie Rady Powiatu to zasady
zostaną ustalone i zawarte w umowie miedzy Zarządem, a ZOZ – mi. Odsetki od pożyczki będą takie, jakby
pieniądze znajdowały się na lokacie bankowej 2,6 %.
 
Radny p. J. Szcz ęsny  – przypomniał, że Starosta mówił, iż gorsza sytuacja jest w Szpitalu w Wodzisławiu
ŚL. i środki te będą przeznaczone na regulację zobowiązań bieżących aby uzyskać płynność. W związku z
powyższym zapytał czy cel przeznaczenia pożyczki będzie identyczny w obydwu szpitalach?
 
Starosta Powiatu p. J. Materzok  – powiedział, że Dyrektor p. E. Klapuch w chwili obecnej podpisaną ma
ugodę z załogą na okoliczność wypłaty zaległego 203 zł., jeżeli tego nie wypłaci a to było kryterium pobrania
tej pożyczki preferencyjnej i jeżeli tego nie zapłaci to nie skorzysta z umorzenia w 50%. Natomiast Dyrektor
p.  B.  Capek  przeznaczy tę  pożyczkę  na  regulowanie  zobowiązań  bieżących  w celu  poprawy płynności
finansowej.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XLI/473/2005 w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok. W głosowaniu  udział
wzięło 17 radnych. Za przyjęciem głosowało 16 radnych, bez głosów przeciwnych, a 1 głos był wstrzymujący.
Uchwała Nr XLIV/526/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 w  
sprawie  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2006  rok   została  podjęta  i  stanowi    załącznik  nr  44     do
protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 16p
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok wraz z uzasadnieniem
stanowi   załącznik nr 45     do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował,  że opinia Komisji  Budżetu i  Finansów jest
pozytywna.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w



budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok. W głosowaniu  udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem
głosowało 17 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała  Nr  XLIV/527/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     zmian  w  budżecie  Powiatu  
Wodzisławskiego na 2006 rok   została podjęta i stanowi    załącznik nr 46     do protokołu z obrad XLIV sesji
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 16q
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok (  zwiększenie o kwotę  
780.000 zł  ) wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 47   do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów oraz
Infrastruktury (…) są pozytywne.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w
budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok. W głosowaniu  udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem
głosowało 17 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała  Nr  XLIV/528/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     zmian  w  budżecie  Powiatu  
Wodzisławskiego na 2006 rok   została podjęta i stanowi    załącznik nr 48     do protokołu z obrad XLIV sesji
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 16r
Projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  odznaki  honorowej  „Zasłużony  dla  ochrony  p.  poż.  Powiatu
Wodzisławskiego” wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr 49     do protokołu z obrad XLIV sesji Rady
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  postawił  wniosek  do  Rady  Powiatu  w  uzgodnieniu  z
Przewodniczącym  Komisji  Organizacyjno  –  Prawnej,  jak  również  z  Biurem  Prawnym,  aby  projekt  ww.
uchwały  jeszcze  raz  odesłać  do  Komisji  Organizacyjno  –  Prawnej  z  uwagi  na  drobne  niedoskonałości
prawne.
 
Radny p. J. Szcz ęsny  – poprosił, aby przedstawić nieścisłości prawne ww. projektu uchwały.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – powiedział,  że nie ma sensu teraz tego roztrząsać  skoro
postawił wniosek o odesłanie do Komisji Organizacyjno – Prawnej.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  wniosku w sprawie  przesłania
projektu  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  odznaki  honorowej  „Zasłużony  dla  ochrony  p.  poż.  Powiatu
Wodzisławskiego” ponownie do Komisji Organizacyjno – Prawnej. W głosowaniu  udział wzięło 17 radnych.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Wniosek został przyjęty.
 
Ad. 17
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  –  poprosił  aby radni  odebrali  druki  i  informację  dotyczącą
oświadczeń majątkowych.
Ponadto zapoznał radnych z następującymi pismami:
-  pismo  dotyczy  postępowania  prowadzonego  przez  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów.  W  którym
napisane  jest  „działając  w  imieniu  własnym  oraz  mojego  mocodawcy p.  Jacka  Szołtyska  przesyłam  w
załączeniu  odpis  dokumentacji  sprawy  prowadzonej  przez  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  w
Wodzisławiu Śl. w piśmie z dnia 6.02.06r. rzecznik podał nieprawdziwe informacje dotyczące statusu sprawy.
W  niniejszym  piśmie  Powiatowy  Rzecznik  Konsumenta  poinformował  ponadto,  ze  dalsze  działania
zmierzające do uzyskania zapłaty za wykonaną usługę w tym skierowanie sprawy na drogę postępowania
sądowego może zostać zinterpretowane jako przestępstwo groźby karalnej w rozumieniu przepisów kodeksu
karnego. Mając na względzie charakter działań podjętych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w
Wodzisławiu  Śl.  oraz  treść  pism  wysłanych  i  skierowanych  w  sprawie  składam  skargę  na  działalność
wskazanego  Rzecznika.”  Podpisał  to  pismo  Marcin  Klimunt  Kancelaria  Prawno  –  Windykacyjna
Międzyrzecze Górne. Pismo wpłynęło do Rady Powiatu 23.02.2006r., chcą nie zostawiać jej bez biegu wysłał
do ww. Pana Klimunta pismo, w którym zawiadamia iż „złożona przez Pana i w imieniu Pana J. Szołtyska
skarga na Powiatowego Rzecznika Konsumentów nie zostanie załatwiona w terminie do 23.03.2006r. Na
najbliższej sesji Rady Powiatu która została zaplanowana na dzień 23.03.br. skarga zostanie przedstawiona
Radzie Powiatu natomiast jej rozpatrzenie nastąpi w terminie do 30.04. br.” Ponadto poinformował, że chcąc
reprezentować p. Jacka Szołtyska należy złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.
Powiedział, że Powiatowy Rzecznik Konsumentów podlega Radzie Powiatu i Rada jest do tego właściwym
organem, dlatego jeśli nie usłyszy sprzeciwu skieruje sprawę do Komisji Organizacyjno – Prawnej z prośbą,



aby ta Komisja zapoznała się z całym meritum sprawy i wypracowała odpowiedź. Sprzeciwu nie było.
- pismo Rady Społecznej w Rydułtowach, która na posiedzeniu w dniu 7.03.br podjęła uchwałę w sprawie
wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu o podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia działalności SP ZOZ
w Rydułtowach polegającego  na likwidacji  Poradni  Rejonowo – Specjalistycznej  nr  3 w radlinie przy ul.
Reymonta 9 oraz uchwałę nr 7/2006 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego
o  podjęcie  uchwały  w  sprawie  ograniczenia  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pn.
„Zespól  Opieki  Społecznej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Gminnego  ośrodka  zdrowia  w
Lyskach. Jednocześnie zobowiązała Dyrektora SP ZOZ w Rydułtowach do przedłożenia ww. uchwały Radzie
Powiatu Wodzisławskiego. Z uwagi na fakt, iż dokonanie powyższych przekształceń wymaga zastosowania
procedury wynikającej z art. 43 Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 9.03.br.wystąpił  z wnioskiem do
Wojewody Śląskiego, jak również gmin i miast zgodnie ze statutową działalnością SP ZOZ w Rydułtowach
celem  uzyskania  opinii  w  powyższej  sprawie.  Po  uzyskaniu  wszystkich  opinii  projekty  uchwał  zostaną
przedłożone Radzie Powiatu. 
- pismo Komisji Rewizyjnej, które informuje że wystąpiła z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w SP ZOZ
w Wodzisławiu Śl. i powołała zespół kontrolny. Ww. kontrola zostanie przeprowadzona w dniach 3.04.2006
do dnia 30.06.2006 roku.
- pismo Komisji Rewizyjnej, które informuje, że wystąpiła z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli wykonania
budżetu Powiatu za 2005 rok i powołała w tym celu zespół kontrolny. Ww. kontrola zostanie przeprowadzona
w dniach od 13 do 20 marca 2006 roku. Poinformował, że kontrola się już odbyła.
- pismo RIO w Katowicach przesyła uchwałę w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie
4.151.191 zł przyjętego w budżecie na 2006 rok.
- pismo Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej dotyczące organizowanych corocznie w sobotę przed
Niedzielą Palmową dni skupienia dla samorządowców naszych gmin miast i powiatów.
-  pismo dot. VII Turnieju Samorządowców w Piłce Siatkowej o  Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego.
- harmonogram posiedzeń  komisji Rady Powiatu w miesiącu kwietniu i  poinformował,  że następna sesja
Rady Powiatu odbędzie się w dniu 20.04.2006r. o godz. 14.00.
-  informacja  dotycząca  uroczystości  spotkań  w  jakich  wzięli  udział  Przewodniczący  Rady  Powiatu  i
Wiceprzewodniczący.
 
Ad. 18
Przewodnicz ący  Rady Powiatu p. E. Wala zamknął obrady XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Protokołowała
Małgorzata Jezusek


