
Protokół nr XLII/06 
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 18 stycznia 2006 r.
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 18 stycznia 2006 r. o godz. 14.00. Miejscem obrad była sala
Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  otworzył sesję i na podstawie listy obecności stwierdził wymagane
quorum. W sesji uczestniczyło 18 radnych. W trakcie trwania sesji liczba obecnych radnych zwiększyła się
do  23.  Lista  obecności  radnych  stanowi  załącznik  nr  1  do  protokołu.  Przewodniczący  Rady przywitał
również wszystkich zaproszonych gości. 
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu E. Wala poinformował, że porządek obrad sesji został dostarczony
radnym wraz z materiałami na sesję i przedstawia się następująco:

1.          Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.          Przedstawienie porządku obrad. 
3.          Przyjęcie protokołu z obrad  XLI sesji Rady Powiatu.
4.          Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLI 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.          Uchwalenie  Planu Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2006 r. 
9.         Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 r.
10.     Rozpatrzenie projektów uchwał w  następujących sprawach:

a)    uzgodnienia  wartości  jednego  punktu  w  złotych,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia
miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  ustalonego  przez  pracodawcę  dla
pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,

b)    ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników  Powiatowego  Centrum 
Pomocy  Rodzinie  w  Wodzisławiu Śląskim,

c)     wniosku  o  dofinansowanie  ze  środków Państwowego  Funduszu  Osób  Niepełnosprawnych 
kosztów utworzenia i działania  Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wodzisławskim.

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

 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala zwrócił się do Rady Powiatu o zezwolenie na przerwanie porządku
obrad w chwili przybycia na salę obrad delegacji szwedzkiej z Powiatu Sörmland, po to aby umożliwić jej
przywitanie,  wystąpienie  Starosty  naszego  powiatu,  jak  również  wystąpienie  Przewodniczącego  Rady
Powiatu Sörmland. Dodał,  że delegacja szwedzka została zaproszona   do naszego powiatu na wspólnej
konferencji  w  Powiecie  Recklinghausen,  gdyż  Powiat  Sörmland  jest  powiatem  partnerskim  Powiatu
Recklinghausen.  Wobec  braku  sprzeciwu  ze  strony  radnych  co  do  zaproponowanego  rozwiązania
Przewodniczący uznał, iż zostało ono zaaprobowane.
  
Przewodnicz ący Rady Powiatu  E.  Wala  zapytał  czy ktoś  z  radnych ma jeszcze  propozycje zmian do
porządku obrad sesji Rady Powiatu.
 
Radni  żadnych uwag ani  propozycji  do  porządku obrad  nie  zgłosili, w  związku z  czym  Przewodniczący
przystąpił do realizacji przyjętego porządku obrad.
 
   
Ad. 3 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  iż  protokół  został  przygotowany  i  wyłożony  w
statutowym terminie. Uwag do protokołu nie zgłoszono. Następnie przystąpił do głosowania nad przyjęciem
protokołu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych w obecności 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 20
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół został przyjęty.
 
 
Ad. 4
 
Wicestarosta Powiatu J. Żywina  przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od



ostatniej  sesji,  stanowiące  załącznik nr 2  do protokołu.  Następnie przedstawił  informację  o przetargach
prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w miesiącu grudniu, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.
 
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. p. E. Klapuch  przedstawił informację w sprawie
aktualnej sytuacji finansowej ZOZ Wodzisław Śl., stanowiącą załącznik nr 4  do protokołu.
 
P. O. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułto wach  B. Capek przedstawiła informację w sprawie
aktualnej sytuacji finansowej ZOZ Rydułtowy, stanowiącą załącznik nr 5  do protokołu.
 
 
Ad. 5
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poinformował, że w okresie międzysesyjnym, żadna interpelacja
nie wpłynęła.
 
 
Radny A. Tomanek  złożył interpelację w sprawie zakupu ambulansu do poboru krwi i jej pochodnych w
terenie.  Treść  interpelacji  stanowi  załącznik  nr  6  do  protokołu.  Radny  zapytał  co  w  tej  materii,  którą
przedstawił, Powiat ma zamiar dalej uczynić. Dodał, że Katowice i Opole materiał na badania genetyczne
posyłają do Poznania, żeby tego nie robić w Raciborzu oddalonym ok. 80 km. 
 
Radny M. Kowalski  zwrócił się z zapytaniem dotyczącym infrastruktury drogowej w powiecie i budowy Drogi
Południowej.  Powiedział,  że  narasta  w  naszym  powiecie  niezadowolenie  mieszkańców  z  infrastruktury
drogowej i przeszkód w normalnym przejeździe samochodem przez „węzeł gordyjski” jakim jest Wodzisław
Śl. Zapytał, kiedy wreszcie Zarząd Powiatu zajmie się tym problemem, kiedy zajmie się problemem Drogi
Południowej i kiedy ustali swój wkład w budowę tej drogi. Zwrócił uwagę, że budowa autostrady nie była
problemem naszego powiatu, ale włączono się,  włożono własny wkład, w komitecie sterującym pracował
radny naszego powiatu - obecny senator. W związku z tym zapytał, dlaczego nie można rozpocząć takich
działań  przy  budowie  Drogi  Południowej,  która  rozwiąże  problemy komunikacyjne  w  naszym  powiecie.
Powiedział, że ma proste rozwiązanie – należy wytyczyć drogę na trasie przebiegającej przez powiat, nasz
Wydział  Geodezji  może  ustalić  stany  własnościowe,  można  doprowadzić  te  działania  aż  do  wydania
pozwolenia na budowę. Można to wszystko zrobić własnym sumptem w bardzo dużej mierze, można i prace
wykonać własnym sumptem i bez zbędnych nakładów. Przecież kamień z kopalń wywożony jest na hałdy, a
ta droga przebiega wokół naszych kopalń.  Wykopanie kanału już po ustaleniu trasy przebiegu tej drogi i
zrobienie dobrego podkładu z kamienia mogłoby być naszym wkładem i mogłoby się odbyć bez zbyt wielkich
kosztów. Budowa tej drogi jest zapisana w Strategii Województwa Śląskiego, więc należałoby przyspieszyć
jej budowę, bo tylko ona może rozwiązać problemy komunikacyjne naszego powiatu. 
 
Radny P. Cybułka  złożył następujące zapytania:
-  czy  jest  prawdą,  że  Starostowie  zamierzają  po  raz  kolejny  przenieść  Poradnię  Psychologiczno-
Pedagogiczną w Wodzisławiu Śl. z obecnej siedziby na ul. Pszowskiej na Wilchwy do budynku, który nie jest
własnością powiatu; dodał w kwestii lokalowej, że Wydział Zdrowia może być z powodzeniem przeniesiony
na  ul.  26  Marca  do budynku przychodni,  będącego własnością  powiatu,  a  bliskie  sąsiedztwo  Wydziału
Zdrowia i szpitala wszystkim wyjdzie na dobre,
- czy Biblioteka Pedagogiczna też ma sobie szukać nowego lokum?
Następnie złożył interpelację  p.t.  „Czy Starosta przeprosi?”.  Treść  interpelacji stanowi  załącznik nr 7  do
protokołu. 
 
 
 Ad. 6
 
Radny A. Tomanek  powiedział, że chciałby do swojego wcześniejszego wystąpienia dołożyć wniosek – aby
nad tym problemem, który poruszył mogła pracować albo Komisja albo Zarząd. Stwierdził, że sam jest także
do dyspozycji z wszystkimi potrzebnymi materiałami.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  powiedział, że od Przewodniczącej Komisji Zdrowia i od samej
Komisji zależy to, czy się tym tematem zajmie. 
 
Radny P. Cybułka  zawnioskował, aby do protokołów z obrad sesji Rady Powiatu, które zamieszczane są w
Biuletynie Informacji Publicznej były dołączane załączniki w formacie PDF, dzięki czemu czytający protokół
będą mieli ogląd całości przebiegu sesji. Następnie powiedział, że złożył w Biurze Rady apel do radnych
Powiatu Wodzisławskiego, który został zapewne wszystkim doręczony. Jednak jego zdaniem ten apel był źle
odczytany i chciałby wyjaśnić swoje intencje. Stwierdził, że głównie chodziło o to, że przyjęcie p. R. Kubka i



namiastka  konkursu,  która  wtedy  miała  miejsce,  potwierdza  wyraźnie,  że  to  Zarząd,  a  szczególnie
Przewodniczący Zarządu jest tą stroną, która podejmuje decyzje o powierzeniu tego stanowiska. Ustawa o
zakładach opieki zdrowotnej mówi wyraźnie – organ założycielski powołuje i odwołuje dyrektora, natomiast w
przypadku, gdy na stanowisko dyrektora byłby powołany człowiek, który nie jest lekarzem, wtedy to rozpisuje
się konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. leczniczych i tutaj jest wymóg ustawowy, aby odbywało się
to  w drodze konkursu. Procedura konkursu, który we wcześniejszym projekcie Zarząd zamierzał ogłosić
mogłaby trwać 3 miesiące a nawet więcej. W tej sytuacji w jakiej obecnie jest szpital, każde szybkie działanie
jest działaniem na dobro tego zakładu. Stwierdził, że okazało się,  że jednak jego apel przyniósł skutek i
mamy szybkie rozstrzygnięcie.
 
Radny D. Majcherek  powiedział, że składa wniosek w nawiązaniu do wystąpienia radnego M. Kowalskiego.
Już kiedyś zwracał uwagę i występował z wnioskiem, jeżeli chodzi o kwestie dróg, a ich stan radykalnie się
pogarsza.  Oczywiście  trzeba  przyjąć,  że  pora  roku  –  zima  -  ma  na  to  wpływ.  Powiedział,  że  drogi
przebiegające przez teren powiatu to są drogi miejskie, powiatowe, wojewódzkie i krajowe, ale sprowadza
się to do tego, że właściwie wszystkie ulegają radykalnemu pogorszeniu i ktoś musi o nie zadbać. Stwierdził,
że np. wkrótce przez odcinek drogi od Starostwa do pierwszego przejazdu kolejowego nie przejedzie już
żaden samochód, więc w tym kierunku można pewne roboty interwencyjne prowadzić. Tymczasem nie robi
się nic, a wcześniej nie przygotowano się do tego typu sytuacji i popełniono błąd, dlatego że już dwa lata
wcześniej mówiono o tym, że nastąpi wyłączenie części dróg. W takim przypadku należało przygotować te
drogi,  które  kiedyś  były  drogami  ubocznymi  do  ruchu,  który dzisiaj  jest  tam  kierowany.  Taka inicjatywa
powinna  wyjść  ze  strony  powiatu,  aby  określić  to  co  dziś  jest  niezbędne  do  wykonania  i  w  sposób
natychmiastowy, uwzględniający możliwości budżetowe prowadzić prace drogowe, dlatego że szybko może
nastąpić  moment kiedy rzeczywiście użytkownicy dróg zostaną wyłączeni,  bez względu na to czy jest to
transport osobowy, czy dotyczący komunikacji miejskiej. Natomiast czekanie na wiosnę skończy się tragedią,
bo zima jeszcze trochę potrwa, dziury ulegną pogorszeniu i skończy się na tym, że być może trzeba będzie
wyłączyć pewne odcinki dróg. Dodał, że przecież i w Europie i w naszym kraju jest tak, że o pewnych porach
dnia  można  roboty  interwencyjne  prowadzić  bez  znaczącego  ograniczenia  ruchu. W  związku  z  tym
wnioskuje, aby w trybie natychmiastowym zdiagnozować sytuację, która dziś istnieje i podjąć kroki, aby w
miarę możliwości, ze względu na porę roku, sytuację na drogach polepszyć.
 
Radny  S.  Małecki  powiedział,  że  w  imieniu  prawie  wszystkich  pracowników  szpitala  chciałby  wyrazić
podziękowanie  dla  całego  Zarządu  za  to,  że  mamy szanse  doczekać  się  szybko  władzy  w  ZOZ-ie  w
Rydułtowach. 
 
 
Ad. 7        
 
Wicestarosta J.  Żywina  odniósł  się  do  zgłoszonych zapytań  i  wniosków. Zwracając się  do radnego A.
Tomanka powiedział,  że  zna  poruszoną  przez niego  sprawę  a  także program,  bo  Regionalne  Centrum
Krwiodawstwa zwróciło się nie tylko o dotację na ambulans do poboru krwi, ale również o przystąpienie do
odpowiedniego programu. Zaznaczył, że to nie jest tak, iż Zarząd od tego tematu ucieka, bądź nie chce
pomóc,  dlatego  jest  to  teraz  rozpatrywane  w  Wydziale  Zdrowia.  Obiecał,  że  do  tego  tematu  powróci,
niezależnie czy zajmie się nim Komisja Zdrowia, czy też nie. Natomiast Zarząd zwróci się do radnego A.
Tomanka o to, aby pomógł odpowiednie rozwiązanie znaleźć. Sprawa ta ma również i podteksty, więc trzeba
dokładnie sprawdzić co to jest za instytucja, bo jedni mówią, że prywatna, a inni, że publiczna. Dodał, że
Zarząd rozpatrując wnioski zwykle prosił,  aby było w nich określone o jak wysoką dotację chodzi,  a we
wniosku  Centrum  Krwiodawstwa  to  nie  było  określone.  Poza  tym,  aby  udzielić  takiej  dotacji,  to  trzeba
dokładnie związać z realizowanymi zadaniami. Zwrócił uwagę na kolejną dyskusyjną sprawę – że Centrum
Krwiodawstwa  zwracało  się  do  gmin,  aby  przekazywały  określone  kwoty  w  przeliczeniu  na  liczbę
mieszkańców,  więc  jaką  w  tej  sytuacji  zastosować  metodę  w  odniesieniu  do  powiatu.   Jest  dobra  wola
Zarządu, ale w tej chwili trudno powiedzieć z jakim skutkiem ta sprawa zostanie rozwiązana, gdyż tu chodzi
o   państwowe pieniądze, pieniądze podatników, pieniądze powiatu. Następnie Wicestarosta odniósł się do
zapytania radnego M. Kowalskiego. Powiedział, że już jakiś czas temu z radnym dyskutowali na ten temat.
Zwrócił  uwagę,  że  nie  można narzucić  inwestycji  o  takim zasięgu terytorialnym, o takim  ukształtowaniu
terenu, o takim kilometrażu i o takiej kapitałochłonności na karb tylko i  wyłącznie Powiatu, bo nie jest w
stanie  tego  udźwignąć.  Trwają  prace  na  szczeblu  marszałka,  gdzie  znowu  wraca  się  do  opracowania
koncepcji obydwu dróg, bo chodzi tu o dwie drogi. Stwierdził, że Zarząd zaproponuje dyrektorowi PZD oraz
sam podejmie się takich działań, aby opisać jakie są założenia, jakie są stanowiska poszczególnych gmin,
co  udało  się  już  zrobić,  co  można było  zrobić  i  co można  zrobić  w  najbliższym  czasie. Odpowiadając
radnemu P. Cybułce na pytanie o przeniesienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej potwierdził, że jest
taka  koncepcja,  a  także  plany przeniesienia  Biblioteki  Pedagogicznej,  z  tym,  że  Zarząd  pomoże  jej  w
znalezieniu nowego lokum. Poinformował, że przed czterema dniami wraz ze Starostą J. Materzokiem oraz
Naczelnikiem Wydziału Oświaty E. Glenc spotkali się ze wszystkimi pracownikami Poradni, już drugi raz w



ostatnim okresie. Jest wśród tych pracowników pewna obawa co do przenosin, ale i nadzieja, że jednak do
tego nie dojdzie. Jednak obecnie jest taka koncepcja, ale nie można powiedzieć czy do czasu jej realizacji
nie znajdą się jakieś nowe okoliczności, które być może stworzą podstawę do innej decyzji. Powiedział, że w
dniu  dzisiejszym  miała  zapaść  decyzja  podjęta  przez  nowego  wojewodę T.  Pietrzykowskiego  co  do
nieruchomości na Wilchwach, ale prawdopodobnie nie zapadła z różnych względów. Jeżeli  ta  decyzja w
końcu zapadnie i  nieruchomość  zostanie przekazana powiatowi, to nastąpią  prace związane z adaptacją
tego budynku. Według obecnej koncepcji do tego budynku ma zostać przeniesiona Biblioteka Pedagogiczna,
Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna,  Ośrodek  Metodyczny  Nauczycieli.  Wicestarosta  stwierdził,  że
wysłuchał wszystkich argumentów i niektóre są przekonywujące, ale trzeba je położyć na szali i zdecydować,
które mają  przeważającą rację. Poinformował, że wkrótce pewna grupa osób z powiatu jedzie do marszałka
województwa zabiegać o pewne sprawy, w tym o Bibliotekę Pedagogiczną, gdyż Zarząd planuje utworzyć
Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną z pełną obsługą, żeby były tam dobre warunki dla książek, dla ludzi i dla
czytelników. Poprosił,  aby na ten temat dyskutować,  bo jeżeli  radni  przekonają,  to Zarząd jest  w stanie
cofnąć  decyzję. Tak  samo jest  z  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną,  bo  jeżeli  chodzi  o  ludzi  tam
zatrudnionych, to oni przyjęli to do wiadomości, tylko podnoszą argument że dojazdy będą utrudnione, bo z
Poradni korzystają  też  dzieci  niepełnosprawne, a tutaj  są  już  przyzwyczajone i  komunikacja jest lepsza.
Zarząd będzie robić wszystko, żeby tą komunikację poprawić, ale też warunki będą lepsze. Zwrócił uwagę,
że wkrótce będzie problem z budynkiem starego szpitala i będą problemy z jego zagospodarowaniem, bo
dyrektor  E.  Klapuch  poinformował,  że  w  granicach  dwóch  tygodni,  czy  miesiąca  opuszcza  ten  obiekt.
Wówczas dyrektor będzie miał prawo powiedzieć, że od następnego dnia po opuszczeniu budynku nie dba i
nie  pilnuje  tego obiektu,  bo  jest  on własnością  powiatu.  Więc trzeba szybko wymyślić  co  zrobić  z  tym
budynkiem i już się to czyni.
Można stworzyć na Wilchwach trzecią filię Starostwa, czyli przenieść tam niektóre Wydziały, ale niezależnie
co się tam przeniesie, to lepiej na tych dwóch siedzibach Starostwa pozostać.  Następnie odniósł się do
interpelacji  radnego P.  Cybułki  p.t.  „Czy  Starosta  przeprosi?”.  Trudno  mu  powiedzieć  czy  Starosta  J.
Materzok przeprosi, czy nie. Wicestarosta dodał, że jeżeli jego samego działania w tym względzie kogoś
uraziły,  albo ktoś  twierdzi,  że jest  czegoś  winien,  to  jest  w stanie  przeprosić,  natomiast  po wyjaśnieniu
niektórych  spraw. Uważa  bowiem,  że  nie  było  i  nie  ma  z  jego  strony świadomych  i  celowych  działań
szkodliwych i nie było ukrytych powodów, ponieważ nie znał dyrektora R. Kubka wtedy jak był powoływany
na to stanowisko, tak samo jak mało znał dyrektora Z. Łyko, jak również dyrektora E. Klapucha. Natomiast
oceny zakładu pracy dokonuje się na wszystkich płaszczyznach i w związku z tym należy otworzyć sobie
wszystkie materiały, jakie mamy na temat ZOZ-u w Rydułtowach i zobaczyć czy faktycznie on już jest na
dnie. Stwierdził, że chciałby się odnieść do tego w kontekście tzw. apelu radnego P. Cybułki. Nie wie jak go
odczytali pozostali radni, on myśli, że odczytał go dobrze. Co do trybu wyboru i wskazania stosownej osoby,
jak się wyraził radny P. Cybułka, to ma on rację, tylko że Zarząd podjął taką decyzję, że tym razem będzie
przeprowadzony konkurs i już 6 grudnia 2005r. napisał w swojej uchwale, że wybór dyrektora odbędzie się w
drodze konkursu. W związku z tym Zarząd był konsekwentny w swoich działaniach i nie będzie przynajmniej
na ten czas decyzji, żeby np. od jutra była to osoba wskazana przez Starostę. Wicestarosta nie może się
zgodzić ze stanowiskiem, że można przenieść Wydział Zdrowia na ul. 26 Marca. Stwierdził, że chciałby się
także odnieść do tego kto pomógł w tym, że zapadła taka, a nie inna decyzja, bo sam też był zwolennikiem
tej koncepcji. Podziękował wszystkim tym, którzy wyrazili  zaniepokojenie o los szpitala, i prosili  żeby jak
najszybciej powołać dyrektora, bo okres tymczasowości nie służy nikomu i nie tylko na niwie służby zdrowia.
Zgłaszali się radni, zgłaszali się przewodniczący komisji, przewodniczący klubów i nie urażając radnego P.
Cybułki, w tych wszystkich osobach, które się zgłaszały radny P. Cybułka był ostatni ze swoim apelem. W
związku z tym, radny P. Cybułka ma rację, że apel przyniósł skutek, ale większy skutek przyniósł artykuł w
„Dzienniku  Zachodnim”,  bowiem  Wicestarosta  przeczytał  go  wcześniej,  niż  apel  radnego  P.  Cybułki.
Następnie stwierdził,  że głos radnego D. Majcherka uważa za uzupełniający w stosunku do wypowiedzi
radnego  M.  Kowalskiego  i  chyba  taką  intencję  wyraził  radny   D.  Majcherek.  Zarząd  zajmie  się  tym
zagadnieniem i faktycznie trzeba zdiagnozować to co ma miejsce i już myśleć o koncepcji rozwiązania tej
sytuacji. Radnemu S. Małeckiemu podziękował za głos.
 
 
Ad. 8

• Projekt  uchwały  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu  na 2006 rok,  stanowiący
załącznik  nr 8  do protokołu.

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  że  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez wszystkie komisje, za wyjątkiem Komisji  Rozwoju Gospodarczego, w związku z tym
poprosił o wystąpienie jej Przewodniczącego. 
 
Przewodnicz ący Komisji Rozwoju Gospodarczego I. Skupie ń zgłosił następujące poprawki do projektu
Planu Pracy Rady Powiatu na 2006r.:



- w miesiącu czerwcu dodanie punktu: „Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków komisji stałych Rady
Powiatu za okres całej kadencji",

- w miesiącu sierpniu dodanie punktu: „Informacja na temat środków unijnych pozyskanych przez Powiat
Wodzisławski przez okres całej kadencji".

Poinformował także, iż  w związku z powyższym Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2006r. po uwzględnieniu wnioskowanych poprawek. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  powiedział, że jako wnioskodawca uchwały nie widzi powodów, dla
jakich Rada nie miałaby tych dwóch wnioskowanych punktów umieścić w swoim planie pracy. Przystąpił do
głosowania wniosku, aby w planie pracy Rady dodać w miesiącu czerwcu punkt: „Sprawozdanie Zarządu z
realizacji wniosków komisji stałych Rady Powiatu za okres całej kadencji”. W głosowaniu udział wzięło 19
radnych,  w obecności  22 radnych.  Za  przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych,  głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. Wniosek został przyjęty.
 
Członek Zarz ądu A. Kania  zapytał,  czy jeżeli chodzi o drugi wniosek Komisji, to chodziło tylko o środki
unijne,  czy  o  środki  tzw.  zewnętrzne.  Zaproponował,  aby  w  tej  informacji  była  mowa  o  środkach
zewnętrznych, w tym unijnych.
 
Przewodnicz ący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  I.  Skupie ń powiedział,  że  intencją  Komisji  była
informacja  na  temat  pozyskiwania  właśnie  środków  zewnętrznych,  tylko  niezręcznie  zostało  to
sformułowane.
 
Przewodnicz ący Rady  przeprowadził głosowanie nad drugim wnioskiem Komisji, aby w miesiącu sierpniu
dodać punkt: „Informacja na temat środków zewnętrznych pozyskanych przez Powiat Wodzisławski przez
okres całej  kadencji”.  W głosowaniu  udział  wzięło  19 radnych,  w obecności  22  radnych.  Za przyjęciem
wniosku głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wniosek został przyjęty.   
 
 
Następnie Przewodnicz ący Rady przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu
Pracy  Rady  Powiatu  na  2006  rok.  W  głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział  wzięło  19  radnych, w
obecności 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. 
 
 
Uchwała  Nr  XLII/492/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  uchwalenia  Planu  Pracy  Rady
Powiatu na 2006 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  nr 9 do protokołu.     
 
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poinformował, że na salę obrad przybyła delegacja szwedzka z
Powiatu Sörmland, którą serdecznie powitał. Powiedział, iż w skład delegacji wchodzą: Anders Bjurström –
Przewodniczący  Rady  Powiatu  Sörmland  Marie-Louise  Forsslund–Mustaniemi  –  I  Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Sörmland oraz Inger  Jonasson–Sjödin – II  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sörmland.
Następnie poprosił o wystąpienie Starostę Powiatu J. Materzoka.
 
 
Starosta  Powiatu  J.  Materzok  powiedział,  że  Powiat  Wodzisławski  kilka  lat  temu  nawiązał  stosunki
partnerskie z Powiatem Recklinghausen. Wyniknęły z tego określone korzyści oraz cenne doświadczenia i ta
współpraca trwa do dzisiaj. Wcześniej szwedzki Powiat Sörmland nawiązał stosunki partnerskie z Powiatem
Recklinghausen.  Te  stosunki  są  bardzo  przyjazne,  wymiana  poglądów  i  sama  współpraca  odbywa  się
bardzo owocnie.  Wizyta delegacji  szwedzkiej  w naszym powiecie jest  owocem dyskusji,  jaka odbyła się
podczas konferencji w Recklinghausen. Goście ze Szwecji chcieli zapoznać się ze strukturą zarządzania
państwem polskim,  ze strukturą  samorządową,  z  problemami,  z którymi mamy do czynienia.  Na innych
zasadach  funkcjonuje  powiat  w  Szwecji,  natomiast  samorządy  wykonują  te  same  zadania,  z  tym,  że
kompetencje są trochę inne. Powiat Sörmland jest większy od naszego powiatu, liczba ludności też jest tam
większa, bo wynosi ponad 260 tys. Powiaty szwedzkie również rozwiązywać muszą  wszystkie problemy,
które są istotne dla wspólnoty samorządowej – np. dotyczące kwestii  bezpieczeństwa, edukacji, nadzoru
architektoniczno-budowlanego. W Szwecji powiaty generalnie zajmują się służbą zdrowia, która również jest
trochę  inaczej  zorganizowana niż  w Polsce,  jest  inaczej  finansowana.  Natomiast  problemy jakie  muszą
rozwiązać powiaty szwedzkie w dużej mierze są takie jak nasze. Skala problemu jest też większa, jeżeli
odnieść  się  do siły  nabywczej  złotówki  i  korony szwedzkiej.  Sumy,  którymi  operują  Szwedzi  są  o  wiele
większe i w związku z tym działania, które oni podejmują są na zupełnie innym poziomie. Jeżeli porównać
poziom życia mieszkańców w Polsce i w Szwecji, to w Polsce można ocenić go na 50 punktów, a w Szwecji



jest to 120 punktów, więc ta dysproporcja jest spora, choć  my żadnych kompleksów z tego powodu nie
mamy. Podczas  wizyty  w  naszym  powiecie  delegacja  szwedzka  odwiedziła  m.in.  Starostwo,  kopalnię
„Marcel”,  Dom Pomocy  Społecznej  w  Gorzycach.  To  co  zobaczyli  w  Gorzycach  bardzo  dobrze  ocenili
twierdząc, iż ośrodek ten wzbudza zaufanie, jest profesjonalnie prowadzony. Goście ze Szwecji zobaczyli
także Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz z systemem zarządzania kryzysowego. W Zespole Szkół
Technicznych  odwiedzili  kilka  klas,  poznali  pewne  sprawy  związane  z  edukacją,  dowiedzieli  się  jakie
inwestycje realizujemy jako organ prowadzący szkoły. Cała wizyta tutaj jest bardzo owocna. Dodał, że od
pewnego czasu Starosta Powiatu Recklinghausen sugeruje nam abyśmy rozważyli czy nie byłoby dla nas
korzystne,  aby  nawiązać  stosunki  partnerskie  z  Powiatem  Sörmland. Byłyby  to  nowe  doświadczenia,
poznanie nowych ludzi, a wówczas ta współpraca odbywałaby się w trójkącie: Powiat Wodzisławski - Powiat
Recklinghausen – Powiat Sörmland.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poprosił  o  wystąpienie  Przewodniczącego  Rady  Powiatu
Sörmland Anders’a Bjurström’a. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu Sörmland A. Bjurström  powiedział, że na wstępie chciałby podziękować
za zaproszenie do Powiatu Wodzisławskiego. Jest dla niego dużym zaszczytem to, że może wystąpić na
tym forum podczas sesji  Rady Powiatu.  Jest  przekonany,  że każde spotkanie ludzi  może prowadzić  do
budowania mostów. Jego zdaniem jeżeli faktycznie uda nam się kogoś poznać, od tego czasu wiemy, że ta
osoba nie jest dla nas kimś  obcym, dostrzegamy w tej osobie część  siebie samego. Wówczas na bazie
coraz lepszego wzajemnego poznania się jesteśmy w stanie budować  mosty i  takim mostem może być
„Most Pokoju”. Stwierdził, że Polska jest państwem, które w pewnych momentach swojej historii ma wątki
nierozerwalnie związane z historią narodu szwedzkiego. Polska jest krajem znanym, zwłaszcza uprzejmość i
życzliwość  Polaków jest niesamowita. Jako nowy przyjaciel we Wspólnocie Europejskiej będzie ważnym
partnerem w budowaniu nowej i większej Unii. Powiedział, że ta wizyta dała już delegacji szwedzkiej w miarę
dobre  rozeznanie  o  Powiecie  Wodzisławskim. Dostrzegli  pewne  podobieństwa  i  pewne  różnice  między
funkcjonowaniem rady powiatu w Polsce i w Szwecji. Jedną z różnic, którą również zauważył Starosta Jan
Materzok  jest  rola  służby  zdrowia  w  całym  systemie,  gdyż  powiat  szwedzki  ponosi  bardzo  dużą
odpowiedzialność za jej właściwe funkcjonowanie. Około 85% środków Powiatu Sörmland jest związane ze
służbą  zdrowia.  Jako  Powiat  Sörmland  cieszą  się  z  rozwoju  naszych  wzajemnych  relacji, a  delegacja
szwedzka szuka możliwości zacieśnienia współpracy miedzy naszymi powiatami i ma nadzieję, że będzie
się  to  odbywało  w  ramach  współpracy  z  Powiatem  Recklinghausen.  Podczas  tych  kilku  dni  szwedzka
delegacja zobaczyła wiele interesujących miejsc w Powiecie Wodzisławskim, a ta część Polski jest jeszcze
mało znana dla mieszkańców Szwecji, zarówno pod względem turystycznym jak i ekonomicznym. Zapewnił,
iż wszyscy członkowie delegacji szwedzkiej będą dobrymi ambasadorami Powiatu Wodzisławskiego. Dodał,
że wszyscy wyrażamy chęć  życia w wolnym kraju,  a demokracja jest  najlepszym ustrojem dla wolnego
państwa  i  zapewnienia  praw człowieka.  Sensem wartości  demokratycznych  bez wątpienia  jest  wolność
przekonań  i  wyrażania  ich.  Wszyscy  chcemy  żyć  w  pokoju  z  innymi  krajami,  a  doświadczenia  historii
pokazały  nam,  że  demokratyczne  państwa  bardzo  rzadko  dążą  do  wojny.  Demokracja  i  współpraca
międzynarodowa jest bardzo dobrą ochroną przed wojną. Demokracja dąży do rozwiązań odbywających się
bez użycia broni. Obecnie mamy pokój w Europie od ponad 50 lat, udało się skonstruować Europę, która
będzie miała solidne fundamenty gwarantujące pokój również w przyszłości. Jego zdaniem takie spotkania,
jak  to  dzisiejsze  na  sesji  Rady  Powiatu,  są  małą  cegiełką  w  budowie  procesu  pokojowego  w  Unii
Europejskiej. Jeszcze raz podziękował za zaproszenie, gdyż spotkał ich tutaj ogrom życzliwości i otwartości.
Stwierdził, iż spędzając tych kilka miłych dni w Powiecie Wodzisławskim zauważyli jeszcze jedno - że wielu
ludzi mieszkających na tych terenach jest dumnych, że są mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego. Wielu
ludzi jest tutaj bardzo otwartych i myślących pozytywnie, więc należy chronić to i rozwijać, co będzie miało
duże znaczenie  dla  przyszłości  powiatu.  Jest  takie motto:  „Myśl  więcej,  pracuj  mądrzej,  to  jest  zawsze
lepsza droga do zrobienia  czegoś”.  Życzył,  aby  to  motto  poprowadziło  Powiat  Wodzisławski  ku lepszej
przyszłości.  Następnie na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego przekazał  prezent od
delegacji  szwedzkiej  –  świecę,  której  płomień  ma  być  symbolem  wspólnej  współpracy,  a  dla
Przewodniczącego Rady przekazał młotek, jako atrybut prowadzącego obrady.
 
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  E.  Wala  przedstawił  delegacji  szwedzkiej  wszystkich  radnych Powiatu
Wodzisławskiego, a następnie ogłosił przerwę w obradach sesji.  
 
 
Po przerwie wznowiono obrady.
 
 
Ad. 9
 



• Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 r., stanowiące
załącznik nr 10   do protokołu.

 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  że  wszyscy  radni  otrzymali  sprawozdanie.  Ze
sprawozdaniem tym zapoznała się Komisja Organizacyjno-Prawna.
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
 
Ad. 10 a)
 

• Projekt  uchwały  w  sprawie  uzgodnienia  wartości  jednego  punktu  w  złotych,  stanowiącego
podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  ustalonego  przez
pracodawcę  dla  pracowników Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie  w Wodzisławiu  Śląskim,
stanowiący załącznik  nr 11  do protokołu.

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  że  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny.     
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu 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  Powiatowego  Centrum
Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 20 radnych.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XLII/493/2006  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu
w  złotych,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego
ustalonego przez pracodawcę  dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu
Śląskim została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  nr 12 do protokołu.
 
   
 
Ad. 10 b)
 

• Projekt  uchwały  w  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników
Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Wodzisławiu Śląskim, stanowiący  załącznik  nr 13
 do protokołu.

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  że  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny.     
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przystąpił  do głosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia
najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie w 
Wodzisławiu  Śląskim.  W  głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział  wzięło  20  radnych.  Za  przyjęciem
głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XLII/494/2006  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego  pracowników Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Wodzisławiu  Śląskim  została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  nr 14 do protokołu.
 
 
Ad. 10 c)



 

• Projekt  uchwały  w sprawie  wniosku o  dofinansowanie  ze  środków Państwowego  Funduszu
Osób  Niepełnosprawnych   kosztów  utworzenia i  działania  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  w
Powiecie Wodzisławskim, stanowiący załącznik  nr 15  do protokołu.

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  że  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Zarządu Powiatu, natomiast Komisja Organizacyjno-Prawna nie wydała opinii.
 
 
Głos w dyskusji zabrali:
 
Radna E. Cogiel  zapytała czy jest określona lokalizacja Zakładu Aktywności Zawodowej, bo podejrzewa, że
jest to ciąg dalszy dyskusji, która toczyła się dwa miesiące temu, kiedy to była mowa o tym, że ZAZ ma
powstać w Gorzyczkach, w miejscu obecnego Domu Dziecka. 
 
Wicestarosta  Powiatu  J.  Żywina  potwierdził,  że  szukanie  siedziby  dla  ZAZ-u  jest  powiązane  m.in.  z
koncepcją przeniesienia Domu Dziecka z dotychczasowej siedziby do DPS-u w Gorzycach. Powiedział, że
Zarząd Powiatu podjął  uchwałę  intencyjną  w sprawie działań  zmierzających w kierunku takiego właśnie
przedsięwzięcia. W wyniku takiej uchwały trzeba było podjąć działania dotyczące utworzenia m.in. ZAZ-u, a
także działania zmierzające do ewentualnego przygotowania pomieszczeń  w DPS-ie na wypadek gdyby
Dom  Dziecka  został  przeniesiony.  Jeżeli  uda  się  pozyskać  środki  finansowe  w  takiej  kwocie,  o  jaką
zabiegamy, czyli około 3 mln zł., to wtedy działania będą zmierzać w kierunku przeniesienia Domu Dziecka
do pomieszczeń DPS-u i utworzenia na miejscu obecnego Domu Dziecka ZAZ-u ze wszystkimi tego typu
konsekwencjami, a więc z zakładem pracy, z określoną liczbą pracowników niepełnosprawnych. Jeżeli zaś
nie uda się pozyskać tych środków, to wtedy musi być przygotowana koncepcja na taką okoliczność i będą
te rezerwowe plany uskuteczniane. Stwierdził, że w takiej sytuacji z wielkim zastanowieniem będzie rozważał
decyzję przekonania Zarządu, żeby nie przenosić w ogóle Domu Dziecka. Natomiast jeżeli będą to mniejsze
pieniądze, niż te o jakie są starania, to też zależy o ile będą one mniejsze. Naszego powiatu nie stać na to,
żeby przyjąć mniejsze pieniądze, bo mieliśmy zagwarantowane 800 tys. zł., ale za taką kwotę ZAZ-u nie uda
się stworzyć. Można było przyjąć te pieniądze, ale trzeba by podpisać jednocześnie deklarację, że koszty
utrzymania  ZAZ-u  będzie  ponosił  powiat,  więc  nie  można  było  przystać  na  takie  warunki.  Nie  zapadła
jeszcze ostateczna decyzja dotycząca Domu Dziecka, oprócz tej uchwały intencyjnej, o której była mowa,
ale trzeba mieć określony zamiar i trzeba później tą koncepcję realizować z konsekwencją.
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie wniosku o
dofinansowanie  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Osób  Niepełnosprawnych  kosztów  utworzenia i
działania  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  w  Powiecie  Wodzisławskim. W  głosowaniu  nad  projektem
uchwały  udział  wzięło  18  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  18  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XLII/495/2006  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wniosku o dofinansowanie ze środków
Państwowego  Funduszu  Osób  Niepełnosprawnych  kosztów utworzenia  i  działania  Zakładu  Aktywności
Zawodowej w Powiecie Wodzisławskim została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  nr 16 do protokołu.
 
 
Ad. 11
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, iż w związku z prośbami o zwołanie w miesiącu
lutym sesji w terminie późniejszym  planuje kolejne sesje zwoływać w ostatni czwartek miesiąca, a nie jak
było stosowane dotychczasowo w przedostatni czwartek miesiąca. 
 
W  dyskusji,  która  na  ten  temat  się  rozpoczęła  zdania  były  podzielone,  więc  Przewodniczący  Rady
poinformował,  iż  najbliższa  sesja  odbędzie  się  w  przedostatni  czwartek  miesiąca,  czyli  16  lutego  br.
Natomiast, jeżeli chodzi o terminy kolejnych sesji, to temat ten będzie jeszcze dyskutowany.
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przedstawił  harmonogram posiedzeń  komisji  w miesiącu lutym
oraz następujące pisma skierowane do Rady Powiatu:
-       decyzja Wojewody Śląskiego o warunkach restrukturyzacji  dla ZOZ-u w Rydułtowach (załącznik nr 17

do protokołu),



-       pismo Zarządu Powiatu informujące o zamiarze ograniczenia ilości łóżek na Oddziale Urologicznym
oraz  o  przesłaniu  projektu  uchwały  w tej  sprawie  do  zaopiniowania  przez  miasta  i  gminy naszego
powiatu  (załącznik nr 18  do protokołu),

-       pismo Sądu Rejonowego w Gliwicach dotyczące odpisu postanowienia o dokonaniu wpisu do KRS-u
zmiany dot. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach(załącznik nr 19  do protokołu).

Przewodniczący Rady przedstawił  także informację  o  udziale  Prezydium Rady Powiatu w spotkaniach i
uroczystościach. 
 
 
Ad. 12
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  zamknął obrady XLII
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 17.00.
 
 
 
Protokołowała:
Lidia Glassmann-Rybińska


