
Protokół nr XLIII/06 
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 16 lutego 2006r.
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 16 lutego 2006 roku  o godz. 14.00. Miejscem obrad była sala
Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz   Wala  otworzył  sesję  i  na  podstawie  listy  obecności
stwierdził wymagane quorum. W momencie  otwarcia sesji obecnych było 14 radnych, a w trakcie   obrad
liczba zwiększyła się do 24 radnych. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1   do protokołu  . 
Następnie  przywitał  uczestniczących  w  obradach  gości  -  mieszkańców powiatu,  dyrektorów  jednostek
powiatowych,  pracowników Starostwa i przedstawicieli prasy.
 

Z kolei  Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz   Wala  poinformował    o publikacji w dniu 3 lutego
2006 r. Statutu Powiatu Wodzisławskiego -  Dziennik Urzędowy Województwa  Śląskiego Nr 9  poz. 337.
 Dodał, że  Statut  wejdzie  w życie  po 14 dnach i od jego ogłoszenia.  
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.   Eugeniusz   Wala  poinformował,  że  porządek  obrad  sesji  został
dostarczony radnym wraz z materiałami na sesję, a przedstawiał się następująco:
 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.      Przedstawienie porządku obrad. 
3.      Przyjęcie protokołu z obrad  XLII sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLII sesji  oraz informacja w

sprawie aktualnej sytuacji finansowej ZOZ Wodzisław Śl. i ZOZ Rydułtowy. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Wnioski i oświadczenia  radnych. 
7. Odpowiedzi na zapytania i  interpelacje radnych. 
8. Sprawozdania z działalności za 2005 r.:

a)     Powiatowego Zarządu Dróg,
b)     Powiatowego Zakładu Zarządzania   Nieruchomościami,
c)      Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej   i Kartograficznej,
d)     Powiatowego Urzędu Pracy.

9.     Rozpatrzenie projektów uchwał w  następujących sprawach:
a)    zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok,
b)    podziału wyodrębnionych środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach  oświatowych dla których organem prowadzącym jest
Powiat Wodzisławski, 

c)     założenia  szkoły  ponadgimnazjalnej  o  nazwie  Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa  w  Radlinie,  z
siedzibą przy ul. Orkana 23, 

d)    założenia  szkoły  ponadgimnazjalnej  o  nazwie  Technikum  w  Radlinie,   z  siedzibą  przy  ul.
Orkana 23,

e)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Godów na realizację zadań przy drogach
powiatowych, 

f)      wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gorzyce na realizację zadań przy drogach
powiatowych, 

g)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Pszów na realizację zadań przy drogach
powiatowych,

h)     przyznania  dotacji  samodzielnemu  publicznemu  zakładowi  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą
„Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w Wodzisławiu Śl.”  na zakup instalacji  gazowej  do karetki  marki
Mercedes Benz 510 KA, rok produkcji 1991, nr nadwozia WDB6670611P106973, 

i)      przyznania  dotacji  samodzielnemu  publicznemu  zakładowi  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą
„Zespół  Opieki Zdrowotnej  w Wodzisławiu Śl.”  na zakup  urządzeń  medycznych dla potrzeb
Oddziału Rehabilitacyjnego, 

j)      przekształcenia  zakładu  budżetowego  pod  nazwą  „Powiatowy  Zakład  Zarządzania
Nieruchomościami”  w  jednostkę  budżetową  pod  nazwą  „Powiatowy  Zakład  Zarządzania
Nieruchomościami”, 

k)     odpowiedzi  na  skargę  Pana Piotra  Cybułki  na  uchwałę  nr  XV/  156/  2003   Rady Powiatu
Wodzisławskiego  z  dnia  29  grudnia  2003  roku  w  sprawie  przekształcenia  samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,



l)      przyznania medalu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego”,
m)  wystąpienia do Marszałka Sejmu z apelem o podjęcie działań zmierzających do zmiany zapisów

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, 

n)     zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok,
o)    wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Wodzisławski do realizacji „Programu wyrównywania

różnic między regionami”.
10.  Informacje bieżące. 
11.  Zamknięcie  obrad  XLIII sesji. 

 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz  Wala  zapytał czy ktoś z radnych ma  propozycje zmian do
porządku obrad sesji Rady Powiatu.
 
Radni  żadnych uwag ani  propozycji  do porządku obrad nie zgłosili,  w związku z czym Przewodniczący
przystąpił do realizacji przyjętego porządku obrad.
   
Ad. 3 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz   Wala  poinformował,  iż  protokół  został  przygotowany  i
wyłożony w statutowym terminie. Uwag do protokołu nie zgłoszono. Następnie przystąpił do głosowania nad
przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem głosowało 19 radnych, głosów
przeciwnych  i wstrzymujących nie było. Protokół z obrad XLII sesji został przyjęty.
 
 
Ad. 4
 
Starosta Powiatu p. Jan Materzok  przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
ostatniej  sesji,  stanowiące  załącznik  nr  2  do  protokołu.  Przedstawił  także  informację  o  przetargach
prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w miesiącu styczniu, stanowiącą załącznik nr 3   do protokołu  .
Następnie przedstawił sprawozdanie z delegacji do Powiatu Recklinghausen, stanowiące załącznik nr 4   do  
protokołu. 
 
Z  kolei Dyrektor  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śl.  p.  Eugeniusz Klapuch   przedstawił
informację  w  sprawie  aktualnej  sytuacji  finansowej  ZOZ  Wodzisław  Śl.,  stanowiącą  załącznik  nr  5     do
protokołu.
 
Następnie  Przewodnicz ący Rady p. Eugeniusz   Wala  złożył gratulacje  p. Bo żenie Capek w związku z 
objęciem  funkcji  Dyrektora  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach  i  poprosił  o  przedstawienie
informacji.    Informacja w sprawie aktualnej sytuacji finansowej ZOZ Rydułtowy przedstawiona przez p. B.
Capek, stanowi załącznik nr 6     do protokołu.
 
Ad. 5
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  Eugeniusz   Wala  poinformował,  że  w okresie  międzysesyjnym  nie
wpłynęła żadna interpelacja.
 
Radny p. Damian Majcherek   przedstawił interpelację w sprawie  stanu infrastruktury drogowej  w Powiecie
Wodzisławskim. 
Interpelacja jest załącznikiem nr 7   do protokołu  . 
 
Radny  p.  Mieczysław  Kowalski   przedstawił  interpelację  w  sprawie  dofinansowania  z  nadwyżki
budżetowej Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami.  
Interpelacja jest załącznikiem nr 8   do protokołu  . 
 
Radny p. P. Cybułka  – przedstawił :
-  interpelację w sprawie planowanej  sygnalizacji świetlnej  na skrzyżowaniu  ulic Rybnickiej, Wiosny Ludów
i Niepodległości  na granicy Radlina i Rybnika. 
Interpelacja jest załącznikiem nr 9   do protokołu  .
-   interpelację  w sprawie odpowiedzi Starosty  p. Jana Materzoka na interpelację z dnia 17 stycznia 2006
roku „Czy Starosta przeprosi” i artykułu „Wybrano Dyrektora  ZOZ-u”  Nr 3 z dnia 13 lutego br.  w gazecie 
„Górnośląski Kurier Regionalny”.  
Interpelacja jest załącznikiem nr 10   do protokołu  .



-  interpelację  w  sprawie  dalszego  funkcjonowania    filii  Wojewódzkiej  Biblioteki  Pedagogicznej  w
Wodzisławiu Śl. Interpelacja jest załącznikiem nr 11   do protokołu  .
 
Następnie  radny p. Piotr Cybułka   złożył  zapytanie w sprawie przeniesienia Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej do budynku pokopalnianego na Osiedlu Wilchwy. 
Zapytał,  czy  Powiat  jest  właścicielem  budynku  po  firmie  ZIT  oraz  jak  rozumieć  wypowiedź  rzecznika
prasowego, że  możliwe będzie przeniesienie Poradni jeśli pozyskana  będzie część budynku po przychodni.
Następne pytanie zostało skierowane do Przewodniczącego Rady,  a dotyczyło  powodów z jakich pismo
lekarzy  SPZOZ   Rydułtowy,  które wpłynęło w listopadzie ub. roku  (z adnotacją  sesja  listopadowa)  nie
zostało przedstawione radnym na wspomnianej sesji. 
 
Przewodnicz ący  Rady  p.  Eugeniusz  Wala  odpowiedział,  że  pismo,  o  którym  radny  mówi  były
przedstawione na sesji w miesiącu listopadzie, co znajduje potwierdzenie w protokole.   
 
Radny p. Piotr Cybułka  – kontynuując powiedział, że poruszona w pismach tematyka wymaga odrębnego
postępowania i wyjaśnienia, ale skoro sprawy były przedstawione to przyjmuje powyższe do wiadomości. 
 
Radny p. Jarosław Szcz ęsny  -   zapytał, czy  zakończona została procedura  wyboru nowego dyrektora w
Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach, jeśli nie to w jakim terminie  nastąpi  jej zakończenie.  
Następnie  w sprawie sprzedaży Zespołu  Pałacowo - Parkowego w Gorzycach,  powiedział, że wiadome
jest,  iż do przetargu nie doszło  ze względu na  brak  ofert. Zapytał więc jakie są dalsze zamierzenia, czy
oprócz  ogłoszenia przetargu są  inne koncepcje Zarządu na przykład przejęcie   nieruchomości  na rzecz
Powiatu i pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na jego zagospodarowanie. 
 
 
Ad. 6
 
Radny  p.  Jerzy  Rosół  złożył  wniosek   do  Zarządu  Powiatu  o  spowodowanie  ujęcia  w  działaniach
inwestycyjno  –  remontowych  Powiatowego  Zarządu  Dróg  na  rok  2006  dokończenia  remontu  ulicy
Paderewskiego oraz  przeprowadzenie  remontu ulicy Oraczy.  Dodał, że w powyższej   sprawie stosowne
pisma złożyło Miasto Wodzisław. W imieniu mieszkańców dzielnicy Zawada i Kokoszyce wniósł o pozytywne
załatwienie wniosku. 
 
Radny p. Jarosław Szcz ęsny  – nawiązał do swojej wypowiedzi na wcześniejszej sesji, a która dotyczyła
budowy chodnika w Skrzyszowie. 
Powiedział, że  jego głos  potraktowany został  jako zapytanie i otrzymał odpowiedź,  która do końca nie jest
satysfakcjonująca.
Poinformował  również,  że  na  ostatnim  posiedzeniu  Rada  Sołecka  Skrzyszowa  wystosowała  pismo  do
Zarządu  Powiatu, po czym przedstawił jego treść.  
Następnie  wniósł o  rozpoczęcie działań  zmierzających do budowy chodnika wzdłuż  niebezpiecznej  dla
poruszających  się  pieszych  drogi  na  ulicy  1  Maja  w  Skrzyszowie, od  wiaduktu  do  granic  z  sołectwem
Mszana oraz podjęcia rozmów z Gminą Godów o współfinansowanie tego przedsięwzięcia. 
Do  momentu rozpoczęcia inwestycji  zwraca się o wyrównanie tłuczniem  pobocza  do poziomu drogi w taki
sposób, aby mieszkańcy mogli bezpiecznie przemieszczać się wzdłuż jezdni. 
 
Następnie Przewodnicz ący Rady  p. Eugeniusz  Wala  poinformował, że na sali obrad obecni są rodzice 
dzieci  korzystających  z  usług  Poradni  Psychologiczno –  Pedagogicznej,  którzy  zwrócili  się  z  prośbą  o
umożliwienie wystąpienia na sesji, po czym udzielił im głosu.   
 
W imieniu rodziców głos zabrała p. Barbara  Wojciechowska , która powiedziała, że reprezentuje  rodziców
z  Rydułtów,  Radlina  i  Pszowa.  Ich  obecność  na  obradach  sesji  jest  podyktowana  pojawiającymi  się
artykułami w prasie, dotyczącymi przeniesienia na Wilchwy  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Rodzice stanowczo protestują przeciwko takim planom,  uważają iż jest to przejaw marginalizacji  klientów 
Poradni, którzy są mieszkańcami wymienionych gmin.  Tego typu instytucje winny znajdować się w centrum
Powiatu, a tym sposobem odległość z miejsca zamieszkania   byłaby porównywalna, ponadto  umożliwiony
byłby dojazd środkami komunikacji miejskiej.  Takie  warunki spełnia lokalizacja Poradni na ulicy Pszowskiej,
natomiast  przeniesienie jej  na Wilchwy nie gwarantuje zabezpieczenia dostępności do usług w stopniu
wymienionym jak wyżej. 
Dodała,  że  grupa  rodzin  sprawujących  opiekę  nad dziećmi  niepełnosprawnymi  jest  grupą  specyficzną,
sytuacja sprawia, że matka jest niepracującą zawodowo, przez co dochody tych rodzin nie są zbyt wysokie. 
Ponadto  dojazd  do ośrodka z przesiadkami spowoduje,   że u dzieci  z męczliwością  układu nerwowego
wyniki  badań psychologicznych staną się  niemiarodajne. 
Następnie  p. Barbara  Wojciechowska  odczytała pismo, które stanowi  załącznik nr 12   do protokołu  , po



czym   dodała, że wie, iż  Rada nie jest kompetentna w   sprawach związanych z lokalizacją  Poradni,  że
decyzje  w tej sprawie podejmuje Zarząd, jednakże zwraca się do radnych  o poparcie w tej kwestii.  
 
Radny p. Andrzej Korbica  -  wniósł    o podjęcie przez Powiatowy Zarząd Dróg czynności  udrożnienia
studzienek kanalizacyjnych. Przeprowadzenie takich działań jest konieczne w związku z zapowiedzianą w
najbliższym czasie odwilżą,  przez co zalane mogą zostać drogi i pobocza. 
 
Radny  p.  Ireneusz  Skupie ń -  powiedział,  że  Rada  nie  jest  decyzyjnie  kompetentna  do  rozwiązania
poruszonej  przez  obecnych  na  sesji   rodziców,  sprawy  związanej  z  Poradnią  Pedagogiczno  –
Psychologiczną. 
Rada jest ciałem opiniującym i doradczym, zatem aby ocenić plany  przeniesienia  Poradni  i uwzględniając
argumenty grupy protestującej, Rada powinna uzyskać dane, które byłyby podstawowym wyznacznikiem tej
sytuacji. Chodzi o  ilość  osób  z poszczególnych gmin, które korzystają z usług poradni.
 
Przewodnicz ący Rady p. Eugeniusz Wala  – zwrócił uwagę  radnym, aby  protest rodziców nie stanowił
przedmiotu  ich wystąpień, bowiem Zarząd Powiatu  przedstawi swoje stanowisko w tej kwestii.
 
Radny p. Piotr Cybułka  ad vocem do wystąpienia radnego p. I. Skupnia powiedział, że jest zaskoczony
wypowiedzią radnego,  na podstawie której  można odnieść wrażenie, jakoby  to  Zarząd  wybierał Radę.  
Zwrócił uwagę, iż to radni stanowią najwyższą władzę, natomiast Zarząd jest wykonawcą postanowień Rady.
 
Radny p. Damian Majcherek -  powiedział, że w Powiecie Wodzisławskim są instytucje  funkcjonujące w
sposób  perfekcyjny  i  doskonały  służąc  tym,  dla  których  zostały  utworzone.  Jako  pacjent  poradni 
rehabilitacyjnej  (p.  R.  Spandel  s.c)  pragnie  poinformować  radnych  o  bardzo  wysokim  poziomie  usług 
świadczonych  przez  tę  poradnię.  Tą  drogą  składa  publicznie  podziękowania  dla  pracowników 
wspomnianego nzoz. 
 
Radny p. Jerzy Rosół –  odnosząc się do wypowiedzi p. I. Skupnia  i tematyki dotyczącej przeniesienia
Poradni  powiedział, że jego zdaniem wniosek  został złożony do właściwego adresata.  
 
Przewodnicz ący Rady p. Eugeniusz   Wala  odpowiedział na pytanie p. P. Cybułki dotyczące pism jakie
wpłynęły  od  lekarzy.  Pismo   (p.p.  Krówczyk,  Słomczyńskiego,  Szostaka,  Rutkowskiego,  Wieczorek,
Limanowskiej),  którego adresatem była Rada Powiatu  zostało przedstawione na listopadowej sesji. 
Natomiast do Przewodniczącego Rady adresowane były dwa kolejne pisma  lekarzy
 (p.p. Jureczko – Czech, Krajczok, Łączka)  z prośbą o poparcie wniosku złożonego do Dyrektora SPZOZ w
Rydułtowach  w  sprawie  przekształcenia  ośrodka  zdrowia  w  Gaszowicach  oraz  pismo  dotyczące
 przekształcenia poradni diabetologicznej  w SPZOZ Rydułtowy. 
Ponadto do Rady wpłynęło pismo Rady Miasta Radlin o  sytuacji w służbie zdrowia, wnioskujące podjęcie
działań mających na celu zwiększenie  dostępności mieszkańców do świadczeń poradni specjalistycznych. 
Wszystkie pisma zostały skierowane do Zarządu Powiatu, Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny   i
 Rady Społecznej SPZOZ Rydułtowy.  Zamierzeniem było,  aby w trakcie bieżącej sesji  Dyrektor SPZOZ
Rydułtowy  ustosunkował  się  do  poruszonych  w  pismach  spraw,  lecz  Zarząd  Powiatu  zwrócił  się  o
przesunięcie tematu na sesję w miesiącu marcu ze względu na zakończoną niedawno procedurę wyboru
nowego dyrektora i konieczność opracowania kompleksowej strategii funkcjonowania tego  zakładu.
Przewodniczący przychylił  się  do  prośby i  sprawa  stanie  się  przedmiotem  obrad następnej  sesji  Rady
Powiatu.  
 
Ad. 7
 
Wicestarosta p. Józef Żywina  odpowiadając na przedstawione  wnioski i zapytania  w pierwszej kolejności
zwrócił się do obecnych na sali rodziców.  
Powiedział, że sprawa przeniesienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz sposoby jej rozwiązania
nie są tematem nowym, już na poprzedniej sesji wśród informacji o załatwianych przez Zarząd sprawach
była mowa o Poradni. W tej sprawie udzielone zostały również informacje do prasy  i należy stwierdzić, że
zostały  przedstawione  w sposób rzetelny, a  w wypowiedziach  nie było mowy o przeniesieniu Poradni do
przychodni, stąd też  nie jest wiadome skąd pochodzą tego typu informacje.  
W trakcie spotkania z kadrą Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej  zdania osób tam pracujących były
podzielone, wśród głosów przeciwnych przeniesieniu na Wilchwy były również głosy akceptujące dokonanie
takich zmian.  
Zarząd Powiatu  odniósł się do pisma pracowników, w którym zapewniono, że znany jest  dorobek Poradni,
zakres jej pracy, znana jest jej sytuacja, jednocześnie zapewniono, że zadaniem Zarządu jest udzielanie 
pomocy.  Z drugiej  strony Zarząd nie chce,  aby padały słowa o tym, że brak jest  zrozumienia sprawy i
zamierza rozwiązać te kwestie w sposób administracyjny i decyzyjny.



Rozważa  się   pozostawienia  Poradni  w  dotychczasowym  miejscu,  a  podjęcie  takiej  decyzji   nie  jest
 związane z protestem.
Zaznaczył,  że decyzje co do zmiany lokalizacji  placówki nie muszą  być  konsultowane, a jednak Zarząd
Powiatu czyni to od samego początku. 
Zwracając  się  do  rodziców  dzieci  niepełnosprawnych  poprosił  ich  o  cierpliwość,  stwierdził,   że  Zarząd
Powiatu  stanowisko  w tej  sprawie   zajmie   pod  koniec  następnego tygodnia.  Jedną  z  rozpatrywanych 
koncepcji jest pozostawienie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej   w dotychczasowym miejscu. 
 
Odnosząc  się  do  wystąpienia  p.  D.  Majcherka  zastrzegł,  że  udzieli   odpowiedzi  na  ten  fragment  jego
wypowiedzi,  który   dotyczy  jego  osoby,  natomiast  na  sprawy  dotyczące  bezpieczeństwa  drogowego
odpowiedź zostanie udzielona  na piśmie. 
Powiedział, że w kwestii organizacji   ruchu drogowego   dano mu obietnice, które przekazał. Za to, że nie
zostały zrealizowane  jest   skłonny  przeprosić,  lecz  za ich niespełnienie  też nie został przeproszony.
W sprawie remontu wiaduktu, pomimo tego,  iż nie jest w naszym zarządzie, wspólnie ze  Starostą kierowali
pisma, uczestniczyli w spotkaniach i byli obecni przy uzgodnieniach. 
W  temacie  dotyczącym  ulicy  Górnej  stwierdził,  że  nie  jest  ona   drogą  powiatową  i  w  spotkaniach 
przedstawiciele Powiatu nie brali udziału, a mimo tego  powoływano się na Zarząd Powiatu. 
Dalej  powiedział,  że w   kwestiach  dotyczących    chodników sprawy zostaną  przeanalizowane  razem z
Dyrektorem PZD   i radny otrzyma  odpowiedź. 
W  sprawie  poruszonej  przez  radnego  p.  M.  Kowalskiego  to  jest  o  dofinansowanie  PZZN  będącego 
zakładem budżetowym w wysokości 100 tys. zł.  powiedział, że potrzeby zakładu są Zarządowi znane. 
Zarząd zdaje sobie sprawę,  iż  trzeba będzie  przeznaczyć  środki na rzecz PZZN, natomiast  zaznaczyć
należy, że niedawno  Dyrektor  p. G. Stankiewicz otrzymał  środki  z budżetu. 
W trakcie podziału środków z nadwyżki budżetowej wniosek zostanie rozpatrzony.  Zamierzeniem Zarządu
jest,  aby  kwoty   nadwyżki  nie  rozdrabniać,  a  wyzwań  jest  bardzo  dużo.  Otrzymano  informację,  iż
przekazana zostanie  w najbliższych dniach nieruchomość  starego szpitala,  a   stan  techniczny budynku
 wymaga  znacznych  nakładów  finansowych.  Zapewnił,  że  w  kwestii  podziału  nadwyżki  budżetowej
prowadzona będzie jasna polityka, jasny podział  i jasna informacja. 
Następnie  powiedział,  że  w  sprawie  ujęcia  ulicy  Mariackiej  w  planowanej  sygnalizacji  świetlnej  na
skrzyżowaniu  ulic Rybnickiej, Wiosny Ludów i Niepodległości  na granicy Radlina i Rybnika uzasadnienie
tego rozwiązania  jest przekonywujące i sprawa będzie analizowana. 
W sprawie filii Wojewódzkiej Biblioteki  powiedział, że osobiście niezrozumiałe było  wystąpienie radnego p.
P. Cybułki, zatem prosi o udostępnienie treści  informacji, którą  radny  przedstawił. 
Powiedział,  że osobiście  był  niedawno u Wicemarszałka  p.  Karpińskiego odpowiedzialnego za  sprawy 
związane  z  biblioteką.  Po  tym  spotkaniu  zaprosił   Dyrektor  Wojewódzkiej  Biblioteki  w  Katowicach  p.
Grabowską  do złożenia wizyty, w trakcie której okazało się, że sprawy przedstawiają  się inaczej. 
Wicemarszałek  wycofał  się  z  wcześniej  prezentowanego  stanowiska  ponadto  stwierdzone  zostało,  że
Marszałek nie może podjąć  decyzji, jeśli  wniosku nie złoży Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki. Realizacja
koncepcji  może być zagrożeniem, iż w Wodzisławiu nie będzie wcale biblioteki. 
Następnie Wicestarosta powiedział, że  osobiście był autorem pomysłu, aby utworzyć Powiatową Bibliotekę
Pedagogiczną. Niestety projekt  taki nie może zostać zrealizowany bez odpowiedniego wniosku Dyrektora p.
Grabowskiej, choć życzliwie podeszła ona do projektu, tymczasem decyzje podejmuje  Rada Pedagogiczna
 w skład której wchodzi  98 bibliotekarzy.  
Na razie nie jest  aktualny pomysł utworzenia Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej. 
Dodał,   że  nie  jest  możliwy  rozwój  żadnej  z  filii  biblioteki  ze  względu na brak pieniędzy i  inny sposób
finansowania.
Na dzień dzisiejszy nie ma sprawy przeniesienia biblioteki, będzie ona mieścić się w dalszym ciągu na ul.
Pszowskiej, a ponadto przeniesiony zostanie tam Ośrodek Metodyczny Nauczycieli. 
Wicestarosta oświadczył również, że nie  będzie zgody na jego przekształcenie w ośrodek wojewódzki. 
Następnie powiedział, że żadna jednostka  nie chce przenieść się do budynku na Wilchwach, w związku z
tym zostaną  przeniesione wydziały  Starostwa, te które nie obsługują klientów. 
Zarządzeniem  nr  73/06  Wojewody  Śląskiego  z  dnia  10  lutego  udzielona  została  Staroście  zgoda  na 
nabycie tej nieruchomości  do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa   i dopiero teraz możliwe jest  podjęcie
czynności adaptacyjnych. Akt notarialny byłby podpisany w dniu 25 lutego,  po czym   z  dniem 1 marca
Powiat musi zagospodarować  budynek. 
Odpowiadając na zapytanie p. J. Szczęsnego powiedział, że  w sprawie sprzedaży pałacyku myśliwskiego
odbyła się procedura przetargowa.  Na pierwszy przetarg, który ogłoszony był na m-c  październik  ub. nie
wpłynęła ani jedna oferta. Cena zakupu była obniżona o 50 %  od ceny wywoławczej  266 tys. zł. 
Nieruchomość jest własnością  Skarbu Państwa, a nie mieniem  Powiatu. 
Aktualnie  jest  ogłoszony  drugi  przetarg,  w  którym   cena wywoławcza  została  utrzymana z  taką  samą
bonifikatą.
W  sprawie  wyboru  Dyrektora  DPS  powiedział,  że  postępowanie  konkursowe  jeszcze  trwa,  natomiast
 komisja konkursowa  prace zakończyła.



Do konkursu  zgłosiło  się  6  kandydatów,  z  tego 4  oferty nie zakwalifikowały się  do  II  etapu z  przyczyn
formalnych.  Przeprowadzony został drugi etap, po którym  komisja zdała sprawozdanie Zarządowi Powiatu i
 przedstawiła wnioski. Zarząd zwrócił się do Dyrektora PCPR o sporządzenie opinii o kandydacie jakiego
wskazała komisja konkursowa. 
Zarząd winien  rozpatrzyć  sprawę na posiedzeniu w  dniu 22 lutego br.   Wpłynęły również opinie  związków
zawodowych  DPS, z których nie wszystkie są pozytywne dla kandydacie. 
Ze  względu  na  terminy  procedury  konkursowej  Zarząd  podjął  uchwałę  o  powierzeniu  obowiązków
dotychczasowemu zastępcy do czasu wyboru nowego Dyrektora. 
Zarząd dokonując wyboru weźmie pod uwagę wszystkie dostępne informacje dotyczące kandydata, przede
wszystkim znajomość funkcjonowania domu pomocy społecznej. 
 
Następnie  głos  zabrał  Starosta  Powiatu  p.  Jan  Materzok ,  powiedział,  że  jego  zamierzeniem  jest
ustosunkowanie się wypowiedzi p. P. Cybułki, który od wielu lat dąży do tego, aby Starosta „wlazł na jego
piaskownicę”. 
Starosta  oświadczył   „nie będę  wchodził na pańską piaskownicę, panie radny Cybułka”.  Dalej powiedział
„ Piotrem pana nie nazwę,  bo to mi się kojarzy zupełnie z czymś innym”, natomiast  chce mu pogratulować
odwagi, którą wykazuje każdorazowo na tej sali, popisując się  przed szanownym gremium, dodając, że  „ten
rodzaj odwagi leży dzisiaj na ulicy, w kałuży, błocie..”
Powiedział,  że  gratuluje mu   umiejętności,  którą  zawarł  w  ostatnim  wystąpieniu  stwierdzając,  że jest  to
ogromna  umiejętność,  aby  na  jednej  kartce  zamieścić  tyle  kłamstw,   oszczerstw  i  nieprawdziwych 
sformułowań.  
Dalej poruszył temat jakości materiałów jakie radny p. P. Cybułka prezentuje  mówiąc,  że  pozostawia je  do
oceny przez radnych. Wskazał, że materiały z kontroli w SPZOZ Rydułtowy to 1500 stron, natomiast jaka
jest jakość tych materiałów to Rada „oceniła ”  -  nie  rozpatrując ich  w ogóle.
Składane  przez  radnego  interpelacje  itp.  zostały  poddane  analizie  przez  Prokuratora,  który  wydał
postanowienie. Starosta  przedstawił  fragmenty tego dokumentu. Zacytował „ Do Prokuratury Rejonowej w
Wodzisławiu  wpłynęły  materiały z  zawiadomienia  p.  J.  Materzoka Starosty Powiatu Wodzisławskiego,  a
dotyczące  wystąpień  na  sesjach  Powiatu  Wodzisławskiego  i  pism  radnego  p.  Piotra  Cybułka.  Analiza 
materiału w sprawie wykazuje, iż  radny Piotr  Cybułka  swoimi wystąpieniami mógł wyczerpać  ustawowe
znamiona przestępstwa  z art. 212 ust. 1 i 2  kodeksu karnego to jest o zniesławienie. Przestępstwo to jest
ścigane  z oskarżenia prywatnego”.
Starosta p. J. Materzok powiedział, że pana radnego nie straszy, bo jest  daleki od tego,  dodając, że  nie
jest właściwe do dyskusji  forum  gdzie  radny ma „ jakieś  specjalne uprawnienia, których pan  nadużywa”,
lecz odpowiednim polem do dyskusji we wszystkich kwestiach,   o których radny wspomina,  będzie sąd.
 Następnie Starosta odniósł się do kilku sformułowań  z interpelacji pt.  „Czy  Starosta przeprosi...” w której
radny napisał  „ kiedy to jeden z najlepiej zarządzanych szpitali na Śląsku .”  Starosta skwitował, że „pan
Cybułka myśli o tym  szpitalu, który był zarządzany przez jego kumpla, nie ulega wątpliwości”.
Dalej powiedział „natomiast  moich powiązań z Dyrektorem p. Kubkiem  w życiu pan nie udowodni,   bo ich
nie ma”.
Następnie  stwierdził,  że  radny   zapomniał   powiedzieć,  że    „ta  wzorowa  placówka”  za  2001  r.   była
zadłużona 3 mln zł,  w 2002 na prawie 4.400 tys.  zł.  dodając, iż taką  „spuściznę” otrzymał  Dyrektor   p.
Kubek”
Z kolei powiedział, że  na pytanie  o doświadczenie i kwalifikacje  p. Kubka w stosunku do poprzedniego
Dyrektora odpowiada, że kwalifikacje te były  takie same. Co więcej nie dorównał poprzedniemu Dyrektorowi
pan Dyrektor  Kubek w zakresie umiejętności intrygowania, dodając, że „może nie zdążył”. 
W temacie  nieuczciwej konkurencji zapytał,  czyż p. Łyko  nie prowadził gabinetu prywatnego ?.  Dodał, że
zapisy ustawy o przestrzeganiu konkurencji, nie różnicują  czy jest to publiczny, czy prywatny nzoz. Padły
oskarżenia pod adresem  Zarządu i Dyrektora p. Kubka o to, że wytrwale dążyli do likwidacji poszczególnych
jednostek organizacyjnych ZOZ-u, natomiast w trakcie bieżącej sesji radny  upominał   się o pismo u pana
Przewodniczącego dotyczące  likwidacji poszczególnych jednostek  ZOZ-u”.   Powiedział, że gdyby  zapytał
się  panią Dyrektor to ona   odpowiedziałaby, że te jednostki wygenerowały straty 1,2 mln zł, co   stanowi 
połowę  strat jakie wygenerował  cały szpital w roku ubiegłym. 
Z kolei powiedział, że sprawa oświadczenia  majątkowego (Dyrektora p. Kubka)  jest dawno załatwiona i  nie
ma w  nich  żadnych nieprawidłowości. 
Następnie w temacie  długów szpitala powiedział, że w 2001 r. wynosił on – 3.061 tys. zł. dodając, że miało
to  miejsce  wówczas   „  kiedy  był  tak  wzorowo  zarządzany”,   w  2002r.  -  4.400  tys.  zł,   na  przełomie
2002/2003  1.600 tys. zł,  2003 /2004 ( gdy Dyrektorem był p. Kubek)  – 1.300 tys. zł  
Ta sytuacja, o której na dzień  dzisiejszy jest mowa, radny   nie rozumie, że tak zachowuje się otoczenie 
wokół szpitala   i ono spowodowało, że już za czasów „pańskiego przyjaciela”, dług który się generował z
roku na rok  (2001/2002) to kwota 1.300 tys. zł. 
 Dalej  powiedział,  że  wrócić  należy do materiałów które  posiada i  na  podstawie  których  Zarząd podjął
 decyzję, żeby nie powoływać na stanowisko Dyrektora 
„p. Łyko pańskiego kumpla”. 



Następnie przedstawił pisma  (zaznaczając, iż nie są one w chronologicznej kolejności) 
- pismo z dnia  25.01.2002r będące  decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego    skierowane w czasie
gdy   jeszcze bardzo spokojnie Dyrektor  sobie pracuje,  w której  inspektor  sanitarny nakazuje w terminie
natychmiastowym  zaprzestać  przyjmowania  pacjentów  ze  schorzeniami  laryngologicznymi  w  Szpitalu
SPZOZ w Rydułtowach do czasu  zorganizowania oddziału laryngologicznego zgodnie z przepisami.
Powyższe skwitował, „to jest  wzorowe zarządzania, na które się pan  powołuje”
Starosta zacytował:  „zaprzestać renowacji sal chorych i sprzętu na oddziale chirurgicznym lub wykonywać ją
w  warunkach,  które  nie   stwarzają  uciążliwości  dla  chorych   z  zachowaniem  odpowiedniego  standardu
sanitarno-higienicznego oddziału”.
-  pismo pani konsultant wojewódzki p. prof. dr hab. A. Dałczyńskiej – Herman.
Starosta zacytował : „zapewne szpital w odpowiednim terminie nie wywiązał się z programu dostosowania 
oddziałów  do  wymogów  określonych  rozporządzeniem  i  to  było  powodem  że  Śl.R.K.Ch  zagroziła  nie
zawarciem dalszego kontraktu na świadczenie usług medycznych przez ten oddział”. 
-  w  sprawie  oddziału intensywnej  terapii   pismo   pana A.  Sośnierza do Dyrektora.  Starosta zacytował: 
„informuję, że brak jest podstaw formalno -  prawnych do żądania  zapłaty przez Śl.R.K.Ch za świadczenie
zdrowotne wykonywane na tym oddziale  – ze względu na to,  że świadczenia nie spełniły standardów.
-  pismo  Śl.R.K.Ch   z  24.08.2001  -  Starosta   zacytował:  „w  wyniku  kontroli  stwierdzono,  że  warunki
lokalowe,  wyposażenie  oddziału  intensywnej  terapii  nie  spełnia  obowiązującego  standardu.  Wśród 
najistotniejszych  braków  stwierdzono  -  brak  centralnej  instalacji  tlenowej,  próżniowej  i  sprężonego
powietrza,  nie  spełnienie  norm  szerokości  drzwi,  korytarza  brak  możliwości  bezpośredniej  obserwacji
chorego  ze  stanowiska  pielęgniarskiego,  brak  separatki,   brak  podstawowego  zaplecza  oddziału  w tym
pomieszczeń do przechowywania czystej bielizny, nieużywanego sprzętu itp. . i brak sprzętu przyłóżkowego
aparatu,  zbyt mała ilość pomp infuzyjnych itd.”. 
Starosta powyższe podsumował stwierdzając „To jest to wzorowe zarządzanie”. 
Następnie Starosta  przytoczył  informacje dotyczące   usług przewozowych  -  przewozów transportowych
realizowanych na podstawie umów z przewoźnikami prywatnymi. Koszty poniesione z tego tytułu w 2002
roku  wyniosły 153.793 zł.  Jednym z oferentów, z którym zawarto umowę w procedurze zapytania o cenę był
małżonek  kierowniczki  działu  zamówień  publicznych.  W  toku  przetargu  naruszono  przepisy   ustawy  o
zamówieniach publicznych,  a przy  zapytaniu o cenę  nie zwrócono się o  do stacji  pogotowia  ratunkowego
w Rydułtowach.
Starosta powiedział,  że  stąd „sympatia”  radnego do pogotowia funkcjonującego w ramach CPR-u,  i nic nie
dzieje się bez przyczyny.” 
Przeprowadzono wyrywkową kontrolę na okoliczność przetargów i tak w  przetargu  nr 1/2002 właścicielem
 jednej z firm,  z którą zawarto umowę,  jest  małżonek kierowniczki działu zamówień publicznych. 
Przetarg nr  11/1999 – niekompletność  materiałów narusza art.  26  ustawy  o  zamówieniach publicznych
obligujący zamawiającego sporządzania ofert i protokółów  w sposób gwarantujących ich nienaruszalność. 
Przetarg 12/2000 dostawa pieczywa  Starosta powiedział, że jest to bardzo ciekawy materiał,  gdzie pan
dyrektor  ZOZ- u ni stąd ni zowąd  na czyjąś interwencję  zmienia swoją decyzję. 
W przetargu 7/2002 ofertę techniczną dołączono do protokołu  w formie faksu i otwarto ją w dwa dni po
otwarciu ofert i wygraniu przetargu przez firmę „Wiwra”.
Nastąpiło  również   naruszenie  przepisów  w  sprawie  standardów  postępowania  w  zakresie  procedur
medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii.  
Z kolei Starosta powiedział, że wiele nieprawidłowości wykazuje analiza struktury zatrudnienia, mianowicie
pan Łyko w czasie  wykonywania  funkcji  pobierał  wynagrodzenie jako Dyrektor  szpitala,    w  tym samym
czasie był  zatrudniony na pół  etatu na oddziale ginekologiczno – położniczym, ponadto  na pół etatu w
poradni „K” i 0,25  etatu jako  kierownik jakiegoś  ambulatorium. Starosta dodał, że  wszystko to jest opisane.
Z tego tytułu w  zestawieniu płac Dyrektora p. Łyko za rok 2002  zarobił 130. 216 zł. 
Następnie Starosta powiedział, że Zarząd podejmując decyzję  o niepowołanie 
p. Łyko na stanowisko Dyrektora powziął  wiele informacji na tę okoliczność.
Z  kolei  Starosta przytoczył  informacje  na temat  umowy o pracę  z  dnia  1.03.  2003 r.  kiedy już  pana
Dyrektora Łyko  nie było, a  Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  reprezentowany był  przez Zastępcę
p. Marka Różalskiego. Zawarto wtedy  umowę o pracę   z p. Łyko na czas nieokreślony.  W   tym samym
czasie  Dyrektor p.  Z. Łyko zawarł  umowę z p. Markiem Różalskim. 
Kolejne  pismo  dotyczyło  przyznania  Dyrektorowi  p.  Z.  Łyko   zgodnie  z   regulaminem  wynagradzania
nagrody jubileuszowej w wysokości 75 % miesięcznego wynagrodzenia za 20 lat pracy podpisane przez
samego siebie (tzn. przez Dyrektora p. Łyko).  
Stwierdził, że nie ma dzisiaj żadnych wątpliwości  co do tego, że Dyrektor p. Łyko już więcej nie mógł być
Dyrektorem. 
 Następnie  Starosta  przytoczył treść  oświadczenia związków zawodowych, zacytował  „Sytuacja w SPZOZ
Rydułtowy po decyzji Zarządu Powiatu Wodzisławskiego powołania na stanowisko dyrektora  p. Romana
Kubka została zaakceptowana przez załogę i związki zawodowe.  Konflikty wynikłe z braku informacji  na
temat  zmian osobowych i procedur powołania nowych  władz w tej chwili nie stanowią przedmiotu sporu z
dyrekcją SPZOZ ”. 



 Następnie  powiedział,   że  pan  Dyrektor,  jako  osoba  o  skłonnościach  do  intryg,  potrafił  zmobilizować
kilkadziesiąt osób, pracowników szpitala   i dokonano okupacji budynku  Starostwa.
Po spotkaniu z  2,3 osobami, na którym poinformowano, że  Dyrektor p.  Łyko już nie wróci,  zakończył się
protest. 
Na zakończenie  swojego wystąpienia  powiedział,  „natomiast  panie  radny,  wracając do  jakości  pańskich
wypowiedzi  chcę powiedzieć  tak, uwierzył pan i wierzy pan nadal, że jest pan tym kim pan nie jest.  I to jest 
ta wiedza fałszywa, jaką pan prezentuje i jest to najbardziej niebezpieczny  rodzaj wiedzy i to chciałem panu
zakomunikować.  To  wcale  nie  znaczy,   że  dzisiejszym  wystąpieniem  opowieści  o  panu  kończę,  bo  w
zależności od tego jak będzie się sytuacja rozwijała  dalej  będę prezentował różne poglądy, bo do tego mam
prawo”. 
 
Przewodnicz ący Rady p.  Eugeniusz   Wala  wracając  do sprawy przedłożonego apelu  rodziców dzieci
korzystających z usług Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej   powiedział, że jeśli nie będzie  sprzeciwu 
skieruje go w imieniu Rady do Zarządu, aby udzielił odpowiedzi. 
Sprzeciwu radnych nie było. 
 
Starosta Powiatu p. Jan Materzok  zabrał  głos w tej  samej sprawie informując, że temat przeniesienia
Poradni analizowany był szczegółowo i  bardzo dokładnie. Odbyło się spotkanie z pracownikami, na którym
 przedstawiono stanowisko Zarządu. Oceniając przebieg spotkania powiedział,   że argumentów specjalnie 
nie było, a  jedynym problemem było to jak dojadą osoby, które korzystają  z usług tej Poradni. 
Starosta stwierdził, że jeśli spojrzy się na mapę Powiatu, to taka lokalizacja Poradni może stanowić  problem
dla mieszkańców   od Rydułtów, Pszowa, natomiast gdyby podjęto decyzję o przeniesieniu to byłaby ona
 bardzo korzystna dla osób z gminy Godów, Mszany, Wilchw. Dodał, że zawsze się znajdzie ktoś, kto zgłosi
uwagi, natomiast osoby zainteresowane można  wysłuchać  w ramach przyjmowania stron. 
Ze  zmianami lokalizacyjnymi  związany  jest również problem Domu Dziecka, budynkiem starego szpitala,
zakładu aktywności zawodowej,  co należy traktować w kompleksie pewnych zagadnień, że ponad wszelką
wątpliwość Zarząd próbuje  podjąć działania  celem załatwienia określonych  spraw, które trzeba załatwić.
Poinformował,  że kiedy Rada Powiatu nie przychyliła  się  do zamierzeń  sprzedaży Pogotowia,  wówczas
Komendant  Wojewódzki  Straży  wycofał  się  z  deklaracji  dołożenia 500 tys.  zł  na rozwój  CPR-u,  zatem
sprawa sprzedaży  budynku upadła.
 
 
Radny p. Damian  Majcherek  - zwracając się do Starosty Powiatu p. J. Materzoka powiedział, że chciałby
aby jego wystąpienia  powodowały  uczucia pozwalające na szacunek. 
Stwierdził,  że jeśli  prowadzi się publiczną dyskusję to musi być  ona na odpowiednim poziomie kultury i 
dotyczy to każdego  z  radnych, starosty, przewodniczącego i  pracowników.    Sformułowanie, że odwaga  P.
Cybułki leży w kałuży i wiele innych są sformułowaniami, które  być może klub „hooligans” Odry Wodzisław 
używa kiedy „robi  się  zadymę   na stadionie”.  Osoba,  która godzi  się  piastować  funkcję  publiczną   m.in.
stanowisko starosty musi przyjmować  wystąpienia radnych  nie tylko z pokorą, ale również ze spokojem.  Po
ponad 3 latach, częstotliwość  wystąpień  p.  P.  Cybułki  jest zdecydowanie najwyższa, wystąpienia nie są
kierowane do Starosty w kontekście kampanii wyborczej,  a jeżeli są pewne nieścisłości, to nie rodzą się  ze
złośliwości.  Stwierdził,  że  zasadne  jest  prostowanie  niejasności,  natomiast  jeśli  toczone  są  „boje”  z
powództwa cywilnego, jeśli  uważamy że  ktoś łamie prawo, to  być może przychodzi czas, aby to odwrócić. 
Następnie powiedział, że chciałby mieć protokół z obrad sesji, na których Starosta  w stosunku  do radnych
użył sformułowania, że są uwikłani w prywatne interesy dotyczące szpitali.   Do dnia dzisiejszego  Starosta
tego  nie  udowodnił,  nie  wskazał  tych  radnych  i  dowodów  winy,  natomiast  dziś  odwrotnie  Starosta
„proceduje  do  p.  Cybułki”.  Stwierdził,   że  jest  to  nie  porządku.  Ponadto  wspomniał,  że  wnioskował  o
powołanie  komisji  etyki,  która  mogłaby wypracować  standardy dyskursu  publicznego i  oceniała  jakość 
wystąpień radnych. 
Temat  Domu Dziecka jest  najlepszym przykładem świadczącym o tym, że „Starosta nas ograł”.  Dzisiaj
obecni na sesji  rodzice dzieci korzystających z usług Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  przedstawili
swoje postulaty,  padły też zapewnienia  Zarządu, o podjęciu decyzji, która ich zadowoli. 
Natomiast  na spotkaniu (dot.  Domu Dziecka),  którego gospodarzem był  Starosta,   uczestniczące w nim
osoby przedstawiły argumenty  przeciwko podejmowaniu  decyzji  o  przeniesieniu    to  jednak  została  ona
podjęta.  Użyto argumentów „poniżej pasa” w stosunku do jego osoby, że jeśli będą wątpliwości to Powiat nie
dostanie 3,5 mln.  zł. 
Określił,  że jest to jakość  dyskursu publicznego, który  Starosta toczy,  a sam domaga się nie wiadomo 
czego,  bowiem  z  części  wystąpienia  nie  bardzo  można  się  dowiedzieć   o  co  chodziło.  W  związku  z
powyższym wniósł o powołanie komisji etyki, a ponadto wskazał, że niezależni czy jest się starostą czy też
radnym należy utrzymać pewnego rodzaju poziom .
Kończąc powyższy temat powiedział, że niezależnie od tego, kto w przyszłej kadencji będzie starostą czy
radnym, aby każdy mógł podać wzajemnie rękę i mieć wrażenie, że wszyscy pracowali  dla dobra Powiatu
Wodzisławskiego. 



 Następnie powiedział, że Wicestarosta potwierdził  w swoim wystąpieniu sugerował, że „albo p. Majcherek  
nieczytelnie pisze, albo używa czcionki nieprawidłowej”.  
Zamierzeniem było, aby nie rozważać  kwestii właścicielstwa   wiaduktu  i ulicy Górnej,   lecz  aby   podjąć
decyzje żeby było dobrze. 
Natomiast wystąpienie Wicetarosty szło w zupełnie innym kierunku.
Kończąc  powiedział,  że  myśli  iż  w   relacjach  pomiędzy  Starostą  i  radnymi  nastąpi  powrót  do  takiej
sprawności w  podejmowaniu decyzji, że  w konsekwencji  każdy będzie  mógł  szczęśliwie wracać  do domu
bez względu na ilość śniegu na drodze i chodniku tym bardziej, że po nich poruszają się osoby starsze oraz
dzieci.
 
Przewodnicz ący  Rady  p.   Eugeniusz   Wala  powiedział,  że  wystąpienia  radnych  odbiegają  od
realizowanego punktu porządku obrad, zatem po wystąpieniach p. Szymanka i p. Cybułki  złoży wniosek o
zamknięcie dyskusji. 
 
Radny p.  Piotr  Cybułka  ad vocem do wystąpienia p.  Starosty powiedział,  że wystąpienie było  długie,
wysłuchał je z uwagą i nie będzie go komentował, bowiem w wielu miejscach  Starosta mówił nieprawdę.
Zapytał  na  jakiej  podstawie  Starosta  przekazał  radnym  informację,  że w kolejnych latach sprawowania
funkcji Dyrektora przez p. Z. Łyko bilans był minusowy - sięgający 4 mln   zł.   Zapytał, czy bilans  roczny 
radni przyjęli. 
 
Starosta p. Jan Materzok  zwrócił radnemu uwagę, że Rada przyjęła bilans za każdy rok natomiast  radny
stosuje  dwie  różne kategorie bilansu, dobrego w tamtym okresie, złego obecnie. 
 
Przewodnicz ący  Rady p.  Eugeniusz   Wala  –  przerwał  wymianę  zdań,  wskazując  aby sporne  kwestie
rozwiązać w trakcie przerwy.
 
Z kolei głos zabrał radny p. Mirosław Szymanek , który powiedział, że trudno nie ustosunkować się do słów
jakie tu padły. Zaskoczyło go wystąpienie p. D. Majcherka  ponieważ tendencyjnie odebrał on wystąpienie p.
Starosty.  Myśli, że wystąpienie Starosty należy odebrać w całokształcie wystąpień  jakie w tym temacie się
 toczyły.  Starosta nie powinien w stosunku do radnych  wypowiadać się w sposób bulwersujący, ale również
radni nie powinni w stosunku  do Starosty wypowiadać się w podobnym tonie. 
Przypominając  sobie wystąpienia p.  P. Cybułki  powiedział,  że w wielu sprawach nie zgadza się  z  nim,
dlatego też, że wiele trudnych słów padało z mównicy pod adresem pana Starosty. Były to prywatne sprawy,
różne inne tematy  nie związane z tematyką sesji. Dlatego też należy być sprawiedliwym i oceniać sprawy
 rzetelnie i uczciwie. 
Sprawa dotycząca p. Cybułki i Starosty poniekąd   dotyczy również Zarządu. Są dokumenty i jeśli jest taka
wola   to należy kolejno udowadniać prezentowane  stanowisko. Dodał, że emocje zawsze biorą górę i  są
 negatywnym wskaźnikiem, natomiast racja zazwyczaj jest w pośrodku. 
 
 
Przewodnicz ący  Rady  p.  Eugeniusz   Wala  złożył  wniosek  o  zamknięcie  dyskusji  i  poddał  go  pod
głosowanie, w którym udział wzięło 20 radnych.  
Za  zamknięciem  dyskusji  głosowało  9  radnych,  przeciwnych  było  6  radnych,  a  5  głosów  było
wstrzymujących. 
Wniosek o zamknięcie dyskusji został przyjęty. 
 
 
Ad. 8 a) 

 

Sprawozdania z działalności  Powiatowego Zarządu Dróg za 2005 r. jest załącznikiem nr      13   do protokołu  . 
 

Opinia Komisji Organizacyjno – Prawnej – pozytywna.
Komisja  Infrastruktury,  Rolnictwa i  Ochrony  Środowiska zapoznała  się  ze  sprawozdaniem i  nie  wniosła
uwag. 
 
Przewodnicz ący Rady p. Eugeniusz  Wala   poinformował, że sprawozdanie  przygotował   Dyrektor  PZD
– p.  Marek Okularczyk, po czym otworzył dyskusję. 
 
W dyskusji radna p. Bo żena Rączka – powiedziała, że w sprawozdaniu  brak jest danych dotyczących ilości
kilometrów  dróg  powiatowych  w  poszczególnych  gminach,  wskazując  iż  jest  to  istotna  informacja
szczególnie w kwestii przeliczenia wydatków. 



 
Przewodnicz ący Rady p. Eugeniusz   Wala -   zwrócił się do Zarządu,  aby taki wykaz został przez PZD
przygotowany i dostarczony Przewodniczącemu, celem przesłania  informacji wszystkim radnym. 
 

Radny p. Damian Majcherek –  powiedział,  że  w sprawozdaniu  w części dotyczącej dróg wojewódzkich  
kwota porozumienia z województwem  opiewa na  642 tys.zł, z kolei po renegocjacjach  wynosi ona 1.129.
tys. zł. Zapytał,  czy  pierwotne porozumienie było tak fatalnie skonstruowane, po czym okazało się, że taka
wysokość  środków  nie  pozwala  na  odpowiednie  zarządzanie  tymi  drogami,   czy  też  przejęte  zostały
dodatkowe zadania, za którymi przyszły środki finansowe.
Z kolei zadał pytanie dotyczące różnic  w wysokości kosztów wykonania  1 metra nawierzchni drogi od 39,
23  gr.   (  na  ul.  Armii  Ludowej)  do   54,76  gr.  (  na  ul.  Kopernika).  Dodał,  że  druga  z  wymienionych 
nawierzchni   wykonana jest  fatalnie,  a gdyby patrzeć  na  wydatkowane  kwoty wówczas ulica Kopernika
musiałaby być znacznie lepiej wykonana. Zapytał skąd wzięły się rozbieżności.
Następnie powiedział, że w sprawozdaniu widnieją niezrozumiałe symbole, na podstawie  których  nie jest
wiadome jakiego  odcinka  drogi dotyczą, w związku z czym dane te  powinny  zostać  uzupełnione. 
W  temacie  kosztów  zakupu  usług  zapytał,   czy  jest  szansa  zawarcia   porozumień  długookresowych  z
możliwością  negocjacji  zakupu  materiałów  na  dłuższą    perspektywy  czasu,  co  dałoby  możliwości 
pewnego manewru przy ustalaniu  stawek dotyczących zakupu  materiałów.
W imieniu własnym jak i osób które o to prosiły podziękował   pracownikom, którzy w trudnych warunkach
toczyli  batalie z ciężka zimą  i robili to w sposób najlepszy jak  mogli  dodając, że  efekty ich pracy były
widoczne. 
 

Dyrektor PZD p. Marek Okularczyk –  odpowiedział,  że   porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich
zawierane jest na okres   wieloletni,   obecnie obowiązujące kończy się w roku bieżącym. W porozumieniu
ustalona jest stawka, która zależna jest od   długości dróg. Takie porozumienia można   podpisać  lub też
odmówić  jego  zawarcia.  Porozumienie  zostało  określone   na  kwotę  642  tys.  zł.   natomiast   środki  w
wysokości  486.995 zł  to  dodatkowo pozyskane kwoty na konkretne zadania jakie również  opisane zostały
w sprawozdaniu.
 Różnice  cen  wynikają  z  zakresów prowadzonych  remontów.  Remont  ul.  Kopernika  to  jest  205  m  2
 nawierzchni  kosztował  11  tys.  zł.,   lecz    obejmował  również  remont  wiaduktu.  Porównanie  kosztów
remontu  1 m 2 na poszczególnych odcinków  nie jest możliwe, podane  dane mogą mylić.
Następnie  poinformował, że oznaczenia dróg  zawarte w sprawozdaniu dotyczą:  
Droga 930  - Mszana – Świerklany, 
Droga 932 – od Hotelu Amadeus w stronę Żor. 
W  sprawie  kosztów zakupu  materiałów  odpowiedział,  że  w  sprawozdaniu  (  str.  14)  jest  informacja  o
przetargach nieograniczonych,  przetargach poniżej  6 tys.  euro i  zamówieniach z wolnej  ręki.  Wszystkie
zakupy odbywają  się w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, przykładowo zakup masy  asfaltowej 
obejmujący  cały rok   odbył  w przetargu nieograniczonym, natomiast przy mniejszych zakupach  należy 
zastosować inne procedury. 
 

Radny  p.  Damian  Majcherek  –  stwierdził,  że  instytucje,  które  wiedzą  że  cena  materiałów  może  w
następnych latach wzrosnąć,  zawierają  kontrakty  długoterminowe.  Zapytał,  czy jest możliwość  zawarcia
umów na okres dłuższy aniżeli rok.
 

Dyrektor  PZD  -  p.  Marek  Okularczyk  – odpowiedział,  że  zawieranie  umów długoterminowych  byłoby
 wielkim ryzykiem, ponadto  PZD ma budżet   roczny,  w ramach którego mogą  być  wydatkowane środki.
Ustawa  dopuszcza   zawarcie  dostaw  na  okres  3  lat  i  z  tego  skorzystano  dwukrotnie.  Takie  przetargi
dotyczyły  remontów  cząstkowych  na  okres  2  lat,  ich  zaletą  jest  stabilność  wygrywającego  przetarg,
obniżenie  ceny jednostkowej,  a  wadą  jest  jego zawarcie  na  początku  roku gdy określa  się  wysokość
budżetu,  natomiast jego   realizacja jest  na poziomie znacznie wyższym, przez co   trzeba ogłaszać  inne
przetargi, co z kolei   utrudnia  funkcjonowanie. 
Producenci podstawowych materiałów takich jak asfalt niechętnie zawieraliby umowy na okres wieloletni,
bowiem  istniejące  wahania  cen  materiałów  ropopochodnych  ulegają  znacznym  zmianom,  generalnie
 zwyżkom. 
 
Radny  p.  Piotr  Cybułka  -   zapytał  ile  Miasto  Radlin  otrzymuje  środków  finansowych  od  Powiatu  na
utrzymanie dróg oraz na zimowe utrzymanie dróg. 
 
Dyrektor PZD p. Marek Okularczyk – odpowiedział, że  Zarząd Powiatu  od 9 lat zawiera  z Burmistrzem  
Miasta Radlin porozumienie na letnie i zimowe utrzymanie  dróg. Kwota, która jest  negocjowana obejmuje
cały zakres działalności zarówno  utrzymanie dróg, remonty, sprzątanie i akcję zima.



 
Radny p. Jerzy Rosół   - powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Prawnej  padło
pytanie dotyczące odśnieżania chodników,  na co Dyrektor PZD odpowiedział, iż odśnieżanie  chodników
należy do właścicieli posesji mieszkających przy danej drodze. 
Na stwierdzenie Dyrektora   PZD p. Marka Okularczyka ,   iż   w taki sposób   stanowi ustawa o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach p. Jerzy Rosół   kontynuując swoją  wypowiedź  powiedział, że  w art. 5 ust.
1  pkt  4    cytowanej  ustawy  (ustawa  wraz z  komentarzem  Wojciecha  Kadeckiego)   zapisane  jest,  że
właściciele nieruchomości zapewniają  utrzymanie  czystości i porządku poprzez uprzątniecie  błota, śniegu,
 lodu,   innych zanieczyszczeń   z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik
uznaje  się  wydzieloną  część  drogi  publicznej  służącą  do  ruchu  pieszego  położoną  bezpośrednio  przy
granicy   nieruchomości. 
Są  posesje  wzdłuz chodnika,  jak również  posesje, które   dochodzą   bezpośrednio do  chodnika  (w art. 4
ustawy  o drogach publicznych  chodnik to część drogi przeznaczona do ruchu pieszych).
Posesje na ulicy Paderewskiego  bezpośrednio  graniczą z  chodnikiem  i tam obowiązki odśnieżania  należą
do właściciela posesji,  natomiast w  sytuacjach gdzie   nie przylegają do chodnika    (przykładem jest ulica
Młodzieżowa) należałoby te czynności wykonać poprzez służby drogowe. 
Prosił o pisemne wyjaśnienie zasad  obowiązków odśnieżania  chodników. 
 

Radny p. Jarosław Szcz ęsny  – powiedział, że  patrząc na wysokość  budżetu  opiewającego na  kwotę 4
mln  zł  i   analogicznie  na  wysokość  pozyskanych  środków zewnętrznych  z  funduszy  unijnych,  zapytał
 dlaczego tak mało pozyskuje się środków unijnych.
Stwierdził,  że jest  wystarczająco dużo środków mogących służyć  jako   wkład własny i  na tej  podstawie
można   pozyskać środki z Unii Europejskiej.
Dodał, że wiele naszych  gmin położonych jest w obszarach wiejskich,  co daje  wiele możliwości pozyskania
funduszy z dodatkowych źródeł europejskich na inwestycje na obszarach wiejskich.  Wiele powiatów  i gmin 
korzysta z tych możliwości,  podczas gdy  PZD pozyskało tylko 173 tys.  Zapytał, dlaczego PZD nie   ubiega
się o wspomniane środki.
 

Dyrektor PZD  - p. Marek Okularczyk  – odpowiedział, że złożonych  zostało więcej wniosków, co należy
ocenić  jako  błąd,  gdyż  przyznane  zostały  fundusze   na  wniosek  opiewający na  najniższą  kwotę.  Stąd
nasuwa się wniosek,  że  należało  złożyć jeden wniosek na największą kwotę.  
 
Ad. 8  b) 

 

Sprawozdanie z   działalności Powiatowego Zakładu Zarz ądzania   Nieruchomo ściami   za 2005 rok jest
załącznikiem nr 14   do protokołu. 
 

Opinia Komisji Organizacyjno – Prawnej – pozytywna.
Komisja  Infrastruktury,  Rolnictwa i  Ochrony  Środowiska zapoznała  się  ze  sprawozdaniem i  nie  wniosła
uwag. 
 
Przewodnicz ący Rady p. Eugeniusz Wala   poinformował, że sprawozdanie  przygotował   Dyrektor  PZZN
– p. Grzegorz Stankiewicz, po czym otworzył dyskusję. 
 

W dyskusji głos zabrał p. Piotr Cybułka , który  na podstawie ukazujących się w prasie kilku artykułów  na
temat ośrodka zdrowia w Rogowie  prosił o wyjaśnienie, czy zgodna z  prawdą jest informacja  o  złym stanie
technicznym  tego budynku i czy  lekarze maja  powody  skarżyć się na warunki  w jakich pracują. 
 

Dyrektor PZZN p. Grzegorz Stankiewicz odpowiedział, iż nie ma żadnych zgłoszeń ze strony najemców, a
powody z jakich ukazały się  artykuły są całkiem inne. 
W obu nieruchomościach na terenie Gminy Gorzyce wykonano  czynności remontowe na kwotę  ponad 76
tys. zł, w tym w Rogowie ponad 46 tys. zł.
Informacje  jakie ukazały się w prasie  mijają się z prawdą. 
 

 

Ad. 8 c) 
 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego O środka Dokumentacji  Geodezyjnej   i  Kartograficznej  za
2005 rok,  jest załącznikiem nr 15   do protokołu  . 



 

Opinia Komisji Organizacyjno – Prawnej – pozytywna.
Komisja  Infrastruktury,  Rolnictwa i  Ochrony  Środowiska zapoznała  się  ze  sprawozdaniem i  nie  wniosła
uwag. 
 
Przewodnicz ący  Rady  p.  Eugeniusz   Wala   poinformował,  że  sprawozdanie  przygotował  Dyrektor
PODGiK – p. Tadeusz Maroszek, po czym otworzył dyskusję.
 
Głosów w dyskusji nie było. 

 

Ad. 8 d) 

 

Sprawozdanie  z  działalności  Powiatowego  Urz ędu  Pracy  za  2005  rok  jest  załącznikiem  nr       16   do  
protokołu. 
 

Opinia Komisji Organizacyjno – Prawnej – pozytywna.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przeciwdziałania Bezrobociu i Promocji Powiatu – pozytywna,
 
Przewodnicz ący Rady p. Eugeniusz Wala   poinformował, że sprawozdanie  przygotowała Dyrektor  PUP
– p. Anna Słotwi ńska – Plewka ,  po czym otworzył dyskusję.
 
Głosów w dyskusji nie było. 

 

Przewodnicz ący  Rady  p.  Eugeniusz   Wala    podziękował  wszystkim  kierownikom  jednostek  za
przygotowanie sprawozdań. 
 

Również  radny p. Damian Majcherek  w imieniu własnym złożył podziękowania p. Annie Słotwińskiej Plewka
– Dyrektorowi PUP za wkład pracy w bardzo dobre funkcjonowanie tej jednostki. 
 
 
Ad. 9 a)

• Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
Wodzisławskiego na 2006 rok  , stanowiący   załącznik      nr      17      do protokołu  .

 
Ww. projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. 
 
 Głosów w  dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok.
W głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział  wzięło  16  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  16  radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała   Nr XLIII/496/2006   Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji  
Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok   została podjęta i stanowi    załącznik      nr 18       do  
protokołu.
 
Ad. 9 b)

• Projekt  uchwały  w  sprawie  podziału  wyodrębnionych  środków  na  dofinansowanie  
doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach  i  placówkach     
oświatowych dla których  organem prowadzącym jest  Powiat  Wodzisławski,       stanowiący  
załącznik      nr     19      do protokołu  .

 
Ww. projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany przez Komisję  Oświaty,  Kultury  i  Sportu,  Komisję
Budżetu i Finansów.
 



 Głosów w  dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
podziału wyodrębnionych środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach  oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski.  
W głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział  wzięło  16  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  16  radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała   Nr XLIII/497/2006   Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie podziału wyodrębnionych środków na  
dofinansowanie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach     
oświatowych  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Wodzisławski,       została  podjęta       i  stanowi  
załącznik      nr 20      do protoko  łu.
 
Ad. 9 c)
 

• Projekt uchwały w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Zasadnicza Szkoła  
Zawodowa  w  Radlinie,  z  siedzibą  przy ul.  Orkana  23,    stanowiący    załącznik      nr  21   do  
protokołu.

 
Ww. projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję
Organizacyjno – Prawną. 
 
Głosów w  dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
założenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie, z siedzibą przy ul.
Orkana 23, 
W obecności 16 radnych w głosowaniu nad projektem uchwały   udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała   Nr XLIII/498/2006   Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej o  
nazwie  Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa  w  Radlinie,  z  siedzibą  przy  ul.  Orkana  23,    została  podjęta  
jednogłośnie i stanowi   załącznik      nr 22      do protokołu  .
 
Ad. 9 d)

• Projekt  uchwały w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej  o nazwie Technikum w  
Radlinie,         z siedzibą przy ul. Orkana 23,   stanowiący   załącznik      nr 23      do protokołu  .

 
Ww. projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję
Organizacyjno – Prawną.  
 
Głosów w  dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było. 
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p.  Eugeniusz Wala  przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
założenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Technikum w Radlinie, z siedzibą przy ul. Orkana 23. 
W głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział  wzięło  17  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  17  radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała   Nr XLIII/499/2006   Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej o  
nazwie Technikum w Radlinie,           z siedzibą przy ul. Orkana 23   została podjęta jednogłośnie i stanowi  
załącznik      nr 24   do protokołu  .
 
Ad. 9 e)
 

• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia            z Gminą Godów  
na realizację zadań przy drogach powiatowych,   stanowiący   załącznik      nr 25      do protokołu  .

 
Ww. projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany przez Komisję  Infrastruktury,  Rolnictwa i  Ochrony



Środowiska oraz Komisję Budżetu i Finansów.
 
Głosów w  dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz  Wala  przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Godów na realizację zadań przy drogach powiatowych.
W głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział  wzięło  17  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  17  radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała    Nr  XLIII/500/2006   Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  
porozumienia  z  Gminą  Godów  na  realizację  zadań  przy  drogach  powiatowych    została  podjęta  
jednogłośnie      i stanowi   załącznik      nr 26   do protokołu  .
 
 
Ad. 9 f)

• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gorzyce  
   na       realizację       zadań  przy       drogach       powiatowych,       stanowiący    załącznik      nr  27          do  
protokołu.

 
Ww. projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany przez Komisję  Infrastruktury,  Rolnictwa i  Ochrony
Środowiska oraz Komisję Budżetu i Finansów.
 
Głosów w  dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Gminą  Gorzyce  na  realizację  zadań  przy  drogach
powiatowych.
W głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział  wzięło  17  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  17  radnych,
głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała    Nr  XLIII/501/2006   Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  
porozumienia  z  Gminą  Gorzyce  na  realizację  zadań  przy  drogach  powiatowych    została  podjęta  
jednogłośnie      i stanowi   załącznik      nr 28      do protokołu  .
 
 
Ad. 9 g)

• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Pszów na  
realizację zadań przy drogach powiatowych,   stanowiący   załącznik      nr 29      do protokołu  .

 
Ww. projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany przez Komisję  Infrastruktury,  Rolnictwa i  Ochrony
Środowiska  oraz Komisję Budżetu i Finansów.
 
Głosów w  dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Pszów  na  realizację  zadań  przy  drogach
powiatowych.
W głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział  wzięło  17  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  17  radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała    Nr  XLIII/502/2006   Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  
porozumienia  z  Miastem  Pszów  na  realizację  zadań  przy  drogach  powiatowych  z  ostała  podjęta  
   jednogłośnie      i stanowi   załącznik nr      30   do protokołu  .
 
 
Ad. 9 h)
 

• Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi  
opieki zdrowotnej pod nazwą  „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”      na zakup  



instalacji  gazowej  do  karetki  marki  Mercedes  Benz  510  KA,  rok  produkcji  1991,  nr
nadwozia WDB6670611P106973,   stanowiący   załącznik      nr 31   do protokołu  .

 
Ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Budżetu  i  Finansów,  Komisję
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisję Zdrowia Opieki Społecznej i Rodziny.  
 
Głosów w  dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
przyznania  dotacji  samodzielnemu publicznemu zakładowi  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”  na zakup instalacji gazowej do karetki marki Mercedes Benz 510 KA, rok
produkcji 1991, nr nadwozia WDB6670611P10697.
 W głosowaniu  nad projektem uchwały  udział  wzięło  17  radnych.  Za  przyjęciem głosowało  17  radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się  nie było. 
 
Uchwała    Nr XLIII/503/2006   Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu  
publicznemu zakładowi  opieki zdrowotnej  pod nazwą  „Zespół  Opieki Zdrowotnej  w Wodzisławiu Śl.”      na  
zakup  instalacji  gazowej  do  karetki  marki  Mercedes  Benz  510  KA,  rok  produkcji  1991,  nr  nadwozia
WDB6670611P106973,   została podjęta      jednogłośnie i stanowi   załącznik      nr      32   do protokołu  .
 
 
Ad. 9 i)

• Projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  samodzielnemu  publicznemu  zakładowi  
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”      na zakup     
urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziału Rehabilitacyjnego   stanowiący   załącznik      nr 33  
      do protokołu  .

 
Ww. projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny
oraz Komisję Budżetu i Finansów.  
 
Głosów w  dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było. 
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
przyznania  dotacji  samodzielnemu publicznemu zakładowi  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”  na zakup  urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziału Rehabilitacyjnego. 
W głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział  wzięło  18  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  18  radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała    Nr XLIII/504/2006   Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu  
publicznemu zakładowi  opieki zdrowotnej  pod nazwą  „Zespół  Opieki Zdrowotnej  w Wodzisławiu Śl.”      na  
zakup      urządzeń  medycznych  dla  potrzeb  Oddziału  Rehabilitacyjnego   została  podjęta  jednogłośnie  i  
stanowi   załącznik      nr      34   do protokołu  .
 
 
Ad. 9 j)

• Projekt uchwały w sprawie    przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą  „Powiatowy Zakład  
Zarządzania Nieruchomościami” w jednostkę budżetową pod nazwą „Powiatowy Zakład Zarządzania
Nieruchomościami”     stanowiący   załącznik      nr 35      do protokołu  .

 
Ww. projekt  uchwały został  pozytywnie zaopiniowany przez Komisję  Organizacyjno – Prawną  i  Komisje
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 
Głosów w  dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz  Wala  przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą  „Powiatowy Zakład Zarządzania  Nieruchomościami”  w
jednostkę budżetową pod nazwą  „Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami”. W głosowaniu nad
projektem uchwały udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i



wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała    Nr  XLIII/505/2006   Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  przekształcenia  zakładu  
budżetowego pod nazwą „Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami” w jednostkę budżetową pod
nazwą  „Powiatowy  Zakład  Zarządzania  Nieruchomościami”    została  podjęta       jednogłośnie  i  stanowi  
załącznik      nr 36   do protokołu  .
 
 
Ad. 9 k)

• Projekt  uchwały  w sprawie    odpowiedzi  na skargę  Pana Piotra Cybułki      na uchwałę  nr  XV/  156/  
2003         Rady Powiatu Wodzisławskiego      z      dnia      29 grudnia 2003 roku w sprawie przekształcenia  
samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej       p.n.  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  
Rydułtowach”,     stanowiący   załącznik      nr 37   do protokołu  .

 
Ww. projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny,
Komisje Organizacyjno – Prawną oraz Zarząd Powiatu. 
 
Przewodnicz ący Rady p. Eugeniusz Wala  - wniósł o dokonanie poprawek  w preambule uchwały to jest: 
dopisać w pierwszym zdaniu słowo „art.”,
dopisać „Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje”.
Innych głosów w  dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz  Wala  przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
odpowiedzi na skargę Pana Piotra Cybułki  na uchwałę nr XV/156/2003   Rady Powiatu Wodzisławskiego  z 
dnia  29 grudnia 2003 roku w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”.
W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem głosowało 17 radnych,  1 głos
był  przeciwny i  1 wstrzymujący.
 

 
Uchwała    Nr XLIII/506/2006   Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Piotra  
Cybułki      na  uchwałę  nr  XV/156/2003         Rady Powiatu  Wodzisławskiego z  dnia      29 grudnia  2003 roku w  
sprawie  przekształcenia  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  p.n.  „Zespół  Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach”,   została podjęta i stanowi   załącznik      nr 38      do protokołu  .
 
 
Ad. 9 l)

• Projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  medalu  honorowego  „Zasłużony  dla  Powiatu  
Wodzisławskiego”,   stanowiący   załącznik      nr 39   do protokołu  .

 
Ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Kapitułę  przyznania  medalu  honorowego
„Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego oraz zarząd Powiatu. 
 
Głosów w  dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
przyznania medalu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego”.
 
W głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział  wzięło  19  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  18  radnych,
głosów przeciwnych nie było, 1 głos był wstrzymujący. 
 
Uchwała    Nr  XLIII/507/2006   Rady Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie  przyznania  medalu  honorowego  
„Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego        została podjęta i stanowi   załącznik      nr      40   do protokołu  . 
 
 
Ad. 9 m)

• Projekt  uchwały  w  sprawie    wystąpienia  do  Marszałka  Sejmu  z  apelem  o  podjęcie  działań  
zmierzających do zmiany zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ,     stanowiący   załącznik      nr      41      do protokołu  .



 
 Ww. projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. 
 
Do  projektu  uchwały  Przewodnicz ąca  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej  i  Rodziny  p.  Bo żena
Konieczny – Freund    wniosła następujące poprawki:
W załączniku do uchwały    zdanie o finansowaniu zadań powinno brzmieć : 
„Obecnie samorządy   powiatowe w    ramach przyznanych     algorytmem    środków
 z PFRON nie mogą dofinansowywać wszystkich zadań zawartych w powiatowych programach działań na
rzecz  osób  niepełnosprawnych  takich  jak  tworzenie  świetlic,  ośrodków  wsparcia,  klubów  dla  osób
niepełnosprawnych,  prowadzenie  kampanii  informacyjnych  o  prawach  i  uprawnieniach  osób
niepełnosprawnych, tworzenie biur koordynatorów ds. osób niepełnosprawnych”.
Innych głosów nie było. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
wystąpienia do Marszałka Sejmu z apelem o podjęcie działań zmierzających do zmiany zapisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych.  Za przyjęciem głosowało 18 radnych, 
głosów przeciwnych i  wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała    Nr XLIII/508/2006   Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wystąpienia do Marszałka Sejmu z  
apelem  o  podjęcie  działań  zmierzających  do  zmiany zapisów ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  roku      o  
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,   została podjęta i stanowi  
załącznik      nr 42   do protokołu  . 
 
 
Ad. 9 n)

• Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego   na 2006 rok  ,  
stanowiący   załącznik      nr 43      do protokołu  .

 
Ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Budżetu  i  Finansów,  Komisję 
Infrastruktury,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska,  Komisję  Rozwoju  Gospodarczego,  Przeciwdziałania
Bezrobociu i Promocji Powiatu i Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.
 
Głosów w  dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok.
W głosowaniu nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok
udział wzięło 19 radnych.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i  wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  XLIII/509/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu
Wodzisławskiego na 2006 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  nr 44  do protokołu. 
 
 
Ad. 9 o)
 

• Projekt uchwały w sprawie    wyrażenia woli  przystąpienia przez Powiat Wodzisławski  do realizacji  
„Programu wyrównywania różnic między regionami”  ,   stanowiący   załącznik      nr     45      do protokołu  .

 
Ww. projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Budżetu  i  Finansów oraz Komisję
Zdrowia,  Opieki  Społecznej i Rodziny.
 
Głosów w  dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz  Wala  przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia  woli  przystąpienia  przez  Powiat  Wodzisławski  do  realizacji  „Programu wyrównywania  różnic
między regionami”.
W głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział  wzięło  19  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  19  radnych,
głosów przeciwnych i  wstrzymujących się nie było. 



 
Uchwała    Nr XLIII/510/2006   Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez  
Powiat    Wodzisławski  do realizacji  „Programu wyrównywania różnic między regionami”    została  
podjęta i stanowi   załącznik      nr 46   do protokołu  . 
 
Ad. 10 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  przedstawił następujące pisma skierowane do Rady
Powiatu
- odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach  o przyjęciu bilansu  ZOZ Rydułtowy  do akt Krajowego
Rejestru Sądowego, 
- wniosek Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  o ustanowienie odznaki „ Zasłużony dla Ochrony
p.poż. Powiatu Wodzisławskiego” wraz z informacja o skierowaniu go do Komisji Organizacyjno – Prawnej. 
-  pismo RIO  o opinii do prognozy kwoty długu Powiatu Wodzisławskiego, 
-  pismo firmy   „Helion” w sprawie wpisów do „Złotej księgi samorządów”., 
- pismo urzędu Wojewódzkiego sprawie  udzielenia odpowiedzi, czy wzory herbu  i flagi został zaopiniowany
przez Ministra Administracji, 
Przewodniczący Rady przedstawił  także informację  o  udziale  Prezydium Rady Powiatu w spotkaniach i
uroczystościach.
Następnie zapoznał  radnych z terminem kolejnej  sesji  i  harmonogramem posiedzeń  komisji  w miesiącu
marcu.
 
Przewodnicz ący  Komisji  p.  Andrzej  Korbica   poinformował,  iż  termin  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej
zostanie podany w późniejszym terminie. 
Poinformował, że Komisja  Rewizyjna wybrała dwa zespoły kontrolne.
 
Ad. 11
 
W   związku  z   wyczerpaniem porządku obrad  Przewodnicz ący   Rady    Powiatu
 p.  Eugeniusz  Wala  zamknął obrady XLIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 17.15.
 
 
 
Protokołowała:
Krystyna Kuczera      


