
Protokół  nr XXXVI/05 
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 23 czerwca 2005 r.

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 23 czerwca 2005 r. o godz. 15.00.
Miejscem  obrad  była  sala  Powiatowego  Centrum  Konferencyjnego  przy
Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala otworzył sesję i na podstawie
listy  obecności  stwierdził  wymagane  quorum.  W  sesji  uczestniczyło
25 radnych. Lista obecności radnych stanowi  załącznik nr 1 do protokołu.
Następnie  przywitał  zaproszonych  gości.  Lista  zaproszonych  gości  stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  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  XXXV sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  Powiatu  w  okresie  od

XXXV 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. Informacja  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska   o  stanie

środowiska na obszarze województwa oraz o wynikach kontroli obiektów
o podstawowym znaczeniu dla naszego powiatu. 

9. Rozpatrzenie informacji:
a) Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  stanie  bezpieczeństwa

sanitarnego powiatu, 
b) Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno –

weterynaryjnego  na obszarze powiatu, 
c) Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  z  działalności

i realizacji zadań.  
10. Informacja  na  temat  efektów  członkostwa  w  Unii  Europejskiej  dla

Powiatu Wodzisławskiego.
11.Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

a) przystąpienia  Powiatu  Wodzisławskiego  do  projektu  „System
Elektronicznej Komunikacji  Administracji Publicznej w Województwie
Śląskim (SEKAP)”, 

b) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  okres  od  01.01.do
31.12.2004r. i   pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu
opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej
w Rydułtowach”,

c) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  okres  od  01.01.
do 31.12.2004r. i pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu

Nu
mer



opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej
w Wodzisławiu Śl.”,

d) wyrażenia  zgody  na  zakup  ultrasonografu  o  standardzie
podstawowym przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
pod nazwą „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w Rydułtowach”  dla  potrzeb
oddziałów Szpitala w Rydułtowach, 

e) wyrażenia  zgody  na  udzielenie  Województwu  Śląskiemu  pomocy
finansowej w wysokości 5000 zł., 

f) opinii  do  projektu  programu  restrukturyzacyjnego  samodzielnego
publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”,

g) opinii  do  projektu  programu  restrukturyzacyjnego  samodzielnego
publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach”,

h) zgody na poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez samodzielny
publiczny zakład  opieki  zdrowotnej    pod  nazwą    „Zespół  Opieki
Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śl.”  od  Skarbu  Państwa  na
restrukturyzację finansową,

i) zgody  na  udzielenie  poręczenia  spłaty  pożyczki  zaciągniętej  przez
samodzielny publiczny zakład opieki  zdrowotnej  pod nazwą „Zespół
Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  od  Skarbu  Państwa  na
restrukturyzację finansową,

j) zmiany  uchwały  XXXII/348/2005  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego
z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2005, 

k) przyjęcia  Powiatowej  Strategii  Rozwiązywania  problemów
Społecznych na lata 2005-2015, 

l) utworzenia Powiatowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego, 
m)utworzenia  rachunku  dochodów  własnych  w  Powiatowym  Domu

Dziecka w Gorzyczkach, 
n) określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć

nauczycieli  szkół  nie  wymienionych  w  ust.  3  ustawy  karta
nauczyciela,  nauczycieli  szkół  zaocznych,  nauczycieli  w  systemie
kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy  obowiązki  określone  dla  stanowisk   różnym  tygodniowym
obowiązkowym  wymiarze  godzin,  pedagogów,  psychologów,
logopedów,  doradców  zawodowych  prowadzących  zajęcia  związane
z  wyborem  kierunku  kształcenia  i  zawodu  w  celu  wspomagania
uczniów  w  podejmowaniu  decyzji  edukacyjnych  i  zawodowych,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.22 ust. 2
pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasady zaliczania do wymiaru
godzin  poszczególnych  zajęć  w kształceniu  zaocznym i  w systemie
kształcenia  na  odległość  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych
dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, 

o)  wyrażenia  zgody na  złożenie  przez Powiat   Wodzisławski  wniosku
o  finansowanie  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego
projektu  pod  nazwą  „Wspieranie  rozwoju  edukacyjnego  młodzieży

Nu
mer



z  terenów  wiejskich  2005/2006”  oraz  przyjęcia  „Regulaminu
stypendiów dla uczniów z terenów wiejskich 2005/2006”, 

p) nadania  Zespołowi  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Radlinie  imienia
Sejmu Śląskiego, 

q) udzielenia  dotacji  dla  Rzymskokatolickiej  Parafii  Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śl. na przeprowadzenie prac
konserwatorskich  Figury  Świętego  Jana  Nepomucena  wpisanej  do
Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego pod numerem B/5,

r) zmiany uchwały  nr XXXII/346/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego
z  dnia  24  marca  2005  r.  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.,

s) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Gminą  Mszana  na
realizację zadań przy drogach powiatowych, 

t) ustalenia   wynagrodzenia  dla  Starosty  Wodzisławskiego  –  p.  Jana
Materzoka, 

u)  zmian  w  budżecie  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2005  rok,
(zwiększenie planu dochodów o 40.380 zł)

v) zmian  w  budżecie  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2005  rok,  (podział
nadwyżki budżetowej) 

w) zmian  w  budżecie  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2005  rok,
(zwiększenie planu dochodów o 130.000 zł)

x) zmian  w budżecie  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2005  rok,  (zmiany
w planie wydatków budżetowych).

11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
12. Informacje bieżące.
13. Zamknięcie obrad XXXVI sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  w  wyniku
błędu drukarskiego w porządku obrad znalazła się oczywista pomyłka – są
dwa punkty nr 11 i dwa razy powtarza się punkt „Odpowiedzi na zapytania
radnych”. W związku z tym poprosił o wykreślenie z porządku obrad drugiego
punktu 11 „Odpowiedzi na zapytania radnych”. Następnie zapytał czy radni
mają swoje propozycje zmian do porządku obrad XXXVI sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.
   
Radny  p.  I.  Skupień zawnioskował  w  imieniu  Komisji  Rewizyjnej
o wprowadzenie  dodatkowego punktu do porządku obrad – 11 y)  „Wybór
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Powiatu  p.  E.  Wala stwierdził,  iż  ma odmienne
zdanie  w  tej  kwestii.  Poinformował,  że  zapoznał  się  z  pismem  Komisji
Rewizyjnej,  która  wnioskuje  aby  taki  punkt  w  porządku  obrad  ująć.
Natomiast  z  analizy  składu  Komisji  Rewizyjnej  wynika,  że  jej
Wiceprzewodniczącym może być tylko członek Klubu Radnych RDL, gdyż do
tej pory nie otrzymał żadnej rezygnacji innego członka tej Komisji z pełnionej
funkcji.  Chcąc  przygotować  stosowny  projekt  uchwały  Przewodniczący
chciałby przedstawić w nim nazwisko kandydata do tej funkcji, wobec czego
czeka albo na ruch któregoś z radnych w tej sprawie, albo na ruch Klubu
Radnych,  albo  na  ruch  Komisji,  która  zaproponuje  Radzie  swojego

Nu
mer



kandydata. Inaczej w tej chwili Rada musiałaby dokonywać wyboru spośród
trzech radnych, którzy potencjalnie mogą być Wiceprzewodniczącym. Dlatego
z  premedytacją  nie  umieścił  tego  punktu  w  porządku  obrad  i  czeka  na
propozycje w tym zakresie, wówczas wybór przebiega wygodniej, szybciej i
sprawniej, a o to powinien dbać na sesji. 

Radny p. I. Skupień powiedział, iż kandydaci w zasadzie są, ale żeby się
ujawnili musi być wprowadzony odpowiedni punkt do porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala stwierdził,  iż  Komisja
Rewizyjna nie zaproponowała kandydatów do tej funkcji, gdyż nie wpłynęło
żadne pismo w tej sprawie. Stwierdził, iż w tej chwili na sali jest obecny tylko
jeden  członek  RDL-u  i  jeżeli  zgodziłby  się  na  kandydowanie,  to  wtedy
Przewodniczący nie sprzeciwiałby się wnioskowi p. I. Skupnia. Jeżeli radny p.
I. Skupień nie wycofa wniosku to zostanie on przegłosowany.

Radny p. I. Skupień stwierdził, iż nie wycofuje swojego wniosku.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala przystąpił  do  głosowania
wniosku radnego p. I. Skupnia polegającego na wprowadzeniu do porządku
obrad  punktu  11y)  „Wybór  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej”.
W głosowaniu udział  wzięło 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało
4 radnych, 5 radnych było przeciwnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Wniosek został odrzucony.

   
Ad. 3 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala poinformował,  że  protokół
z  obrad  XXXV  sesji  został  sporządzony  i  wyłożony  do  wglądu  w terminie
określonym w Statucie Powiatu. Uwag do protokołu nie zgłoszono. Następnie
przystąpił  do  głosowania  nad  przyjęciem  protokołu.  W  głosowaniu  wzięło
udział 14 radnych. Protokół został przyjęty przy 13 głosach za przyjęciem,
bez głosów przeciwnych, przy 1 wstrzymującym się.

Ad. 4

Wicestarosta  Powiatu  p.  J.  Żywina przedstawił  sprawozdanie
z  działalności  Zarządu  Powiatu  w  okresie  od  ostatniej  sesji,  stanowiące
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.

Dyrektor  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach  p.  R.  Kubek
przedstawił  informację  w  sprawie  aktualnej  sytuacji  finansowej  ZOZ
Rydułtowy, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu.
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Ad. 5

Przewodniczący Rady Powiatu p.  E.  Wala poinformował,  że w okresie
międzysesyjnym wpłynęły dwie interpelacje:
-   p.   Piotra  Cybułki  w  sprawie  budowy  masztu  telefonii  komórkowej
w Wodzisławiu, na którą została udzielona odpowiedź,
-  p.  Stanisława  Szulika  w  sprawie  uciążliwości,  na  jakie  narażeni  są
mieszkańcy ul. Narutowicza w Radlinie, spowodowanymi ruchem transportu
ciężkiego na wymienionej drodze, na którą odpowiedź została przesłana dwa
dni wcześniej drogą pocztową.

Radny  p.  A.  Tomanek powiedział  (odnosząc  się  do  sprawozdania  z
działalności  Zarządu Powiatu), że słyszał o skrzyżowaniu ul.  Chrobrego nie
pierwszy  raz  i  ogromnie  się  cieszy,  że  coś  takiego  tam  się  dzieje,
bo  obecnie  jest  to  ogromna  uciążliwość  dla  wszystkich,  którzy  tamtędy
muszą  przejeżdżać.  Natomiast  chciałby  zwrócić  uwagę  na  jeszcze  jedno
miejsce w naszym Powiecie – na skrzyżowanie ul. Traugutta i ul. Pszowskiej
w Pszowie. Ul. Pszowska jest drogą wojewódzką, a ul. Traugutta jest drogą
powiatową.  Jest  tam  naprawdę  bardzo  trudny  węzeł  i  wielu  ludzi  żeby
dojechać do Wodzisławia często podjeżdża pod kościół i zawraca, a ci co są
mniej  sprytni  dalej  czekają  w  kolejce.  Poruszył  jeszcze  problem
ul. Głożyńskiej, która jest drogą powiatową. Stwierdził, iż miał okazję dnia
poprzedniego jechać tą ulicą i o mało nie urwałby tam koła w samochodzie,
a ponoć ta ulica jest po remoncie.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala stwierdził,  iż  radny
p. A. Tomanek nie zastosował się do porządku obrad, gdyż nie zadał żadnego
pytania, jego wypowiedź była bardziej oświadczeniem lub wnioskiem.

Radny p.  J.  Rosół złożył  zapytanie  dotyczące  ul.  Nowej  w Czyżowicach.
Stwierdził,  że  w  tym  rejonie  ruch  na  drodze  z  jednej  strony  został
ograniczony do 3,5 tony, wbrew wcześniejszym ustaleniom, że będzie tam
swobodny dojazd do „strefy ekonomicznej”. Wprowadzone ograniczenie może
spowodować,  że  osoby,  które  prowadzą  tam  działalność  gospodarczą  lub
prace  budowlane  będą  musiały  pozamykać  swoje  zakłady  i  zawiesić
prowadzenie  działalności.  Zapytał  jaki  jest  powód  wprowadzenia  takiego
ograniczenia.

Radny  p.  S.  Szulik przypomniał,  iż  Przewodniczący  Rady  stwierdził,
iż  została  mu udzielona  odpowiedź  na  interpelację  w  sprawie  uciążliwości
występujących  na  ul.  Narutowicza  w Radlinie,  co jednak  nie  jest  prawdą.
Nie został w tym zakresie dotrzymany termin przewidziany w statucie – 14
dni  na  odpowiedź  pisemną.  Termin  ten  minął  21  czerwca  br.,  a  do  dnia
obecnego radny nie posiada tej odpowiedzi.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził, że wcale nie mówił,
że został dotrzymany termin na udzielenie odpowiedzi, tylko poinformował,
iż  odpowiedź  została  wysłana  dwa  dni  wcześniej  droga  pocztową.  Jeżeli
intencją radnego p. S. Szulika jest złożenie skargi na nieterminowe udzielenie
odpowiedzi, to Przewodniczący tak to potraktuje.
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Radny p. A. Tomanek powiedział, że chciałby uzupełnić swoją poprzednią
wypowiedź o pytania, których wówczas nie zadał, myśląc o jak najszybszym
zakończeniu wypowiedzi. Zapytał więc kiedy będzie możliwość przyjrzenia się
temu  skrzyżowaniu  w  Pszowie  i  kiedy  zostanie  do  porządku  naprawiona
ul. Głożyńska.

Radny  p.  J.  Rosół odniósł  się  do  informacji  zawartej  w  sprawozdaniu
z  działalności  Zarządu  dotyczącej  odwołania  i  powołania  Pełnomocnika
ds.  Systemu  Zarządzania  Jakością.  Poprosił  o  przedstawienie  kto  został
powołany  na  to  stanowisko.  Zadał  także  pytanie  dotyczące  informacji
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej – na jaki cel
i jaką kwotę przeniesiono z rezerwy.

Radny  p.  J.  Szczęsny powiedział,  że  ostatnio  był  wraz  z  zespołem
kontrolnym  w  Domu  Dziecka  w  Gorzyczkach.  Wiele  informacji  mógł  tam
pozyskać,  sprawdzić  funkcjonowanie  tej  placówki.  Jednak  obecnie  krążą
różne informacje i  chciałby się dowiedzieć jak na dzień dzisiejszy wygląda
sytuacja,  jakie  są  decyzje  podejmowane  w  kwestii  funkcjonowania  w
przyszłości  tego Domu Dziecka.  Następnie  stwierdził,  że dowiedział  się,  iż
niebawem ma nastąpić  przeniesienie  Prokuratury  w  nowe  miejsce,  na  ul.
Kubsza. Zapytał             w związku z tym czy budynek po Prokuraturze
będzie w zarządzaniu Powiatu, czy Miasta Wodzisław Śl., bo uzyskał różne
informacje w tym zakresie. 

   
Ad. 6

Radny p. A. Tomanek poinformował, iż w dniach 13-15 czerwca br. duża
grupa  młodzieży  z  naszego  Powiatu  udała  się  do  Warszawy,  byli  to
krwiodawcy.  Pojechali  tam  w  nagrodę  za  laury,  o  których  mówił  na
poprzedniej sesji. W pierwszym dniu była to prawdziwa lekcja wychowawcza,
jeżeli  chodzi  o  historię,  gdyż  odwiedzili  Powązki  i  grób  ks.  Popiełuszki.
W następnym dniu byli gośćmi na Zamku Królewskim, a następnie goszczono
ich  w  Parlamencie.  Tam  głównym  oprowadzającym  był  poseł  Andrzej
Markowiak. Ciekawe spotkanie odbyli z poseł dr Ewą Kopacz, a także spotkali
wielu  innych  posłów.  Wycieczka  ta  mogła  się  odbyć  dzięki  temu,  że  była
sponsorowana przez parlamentarzystów, a największą kwotą zadysponował
poseł Ryszard Pojda. Wspomogli ich także rzemieślnicy, jak również związki
zawodowe kopalń z naszego terenu. Oświadczył, iż dziękuje wszystkim tym,
którzy umożliwili, żeby  to mogło się odbyć. Podziękował również Naczelnik
Wydziału Oświaty p. E. Glenc.

Radny p. A. Motyczka złożył następujące oświadczenie: „Podczas składania
oświadczenia majątkowego Pan Przewodniczący oświadczył:  >Zaatakowałeś
mnie na ostatniej sesji<. Chciałbym bardzo przeprosić za moją bezczelność
Pana  Przewodniczącego  i  całą  Radę,  że  się  odważyłem  wnieść  swoją
wątpliwość co do terminów sesji. Bardzo przepraszam.”  
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Ad. 7

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  wraz
z  materiałami  na  sesję  radni  otrzymali  informację  na  temat  osiągnięć
młodzieży  szkół  ponadgimnazjalnych  w  konkursach  i  olimpiadach  w  roku
szkolnym  2004/2005.  Jest  to  realizacja  wniosku  radnego  p.  J.  Rosoła
i  zgodnie  z  zapowiedzią  Zarządu  wszyscy  radni  otrzymali  tą  informację.
Następnie  odniósł  się  do  uwagi  radnego  p.  S.  Szulika  dotyczącej
nieterminowego  udzielenia  odpowiedzi  na  interpelację.  Poinformował,  iż
odpowiedź została mu wysłana 21 czerwca br.  a interpelacja złożona była
7 czerwca br. Tak więc termin został zachowany, gdyż liczy się data stempla
pocztowego. 

Wicestarosta  Powiatu  p.  J.  Żywina udzielił  odpowiedzi  na  zapytania
złożone przez radnych. Jeżeli chodzi o stwierdzenie radnego p. A. Tomanka
dotyczące skrzyżowania ul. Chrobrego to będzie tam wykonane skrzyżowanie
finansowane ze środków zewnętrznych. W odpowiedzi na pytanie dotyczące
skrzyżowania ul. Pszowskiej i ul. Traugutta poinformował, że w czerwcu br.
na terenie Pszowa odbyło się wspólne posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa
przy  Staroście  oraz  Komisji  Bezpieczeństwa  Rady  Miejskiej  w  Pszowie.
Poruszanych tam było wiele tematów, a także całokształt spraw związanych
z szeroko rozumianym problemem bezpieczeństwa na terenie Miasta Pszów.
Był  tam  także  poruszany  problem  ul.  Pszowskiej.  Odnośnie  zapytania
radnego  p.  J.  Rosoła  w  sprawie  ul.  Nowej  w  Czyżowicach  powiedział,  iż
obiecuje,  że  ten  problem  zostanie  dokładnie  sprawdzony  i  jeżeli  ta
uciążliwość jest taka, że można ją pokonać, to zostanie zrobione wszystko
aby tak się stało. Szerszych informacji na ten temat udzieli dyrektor PZD p.
M. Okularczyk. Następnie w odpowiedzi na zapytanie radnego p. J. Rosoła,
wyjaśnił,  że  odwołano  z  funkcji  pełnomocnika  ds.  Systemu  Zarządzania
Jakością ISO p. D. Malińską, a powołano do tej funkcji p. R. Kościelak, która
odpowiada wszystkim wymaganiom potrzebnym na to stanowisko, łącznie z
posiadanym certyfikatem.  Udzielił  także  odpowiedzi  na  zapytanie  radnego
p.  J.  Szczęsnego w sprawie  Domu Dziecka  w Gorzyczkach.  Powiedział,  iż
protokół z kontroli w Domu Dziecka otrzymał przed trzema dniami. Są tam
poruszone  w  trzech  punktach  problemy,  którymi  zespół  kontrolny  się
zajmował. Nie ma tam stwierdzonych nieprawidłowości,  ani  sugestii  co do
poprawy czegokolwiek, choć jest mowa o funkcjonowaniu placówki i o tym
gdzie będzie jej siedziba. Cały czas w tym zakresie są podejmowane przez
Zarząd  działania  przy  otwartej  kurtynie  i  dużo  czasu  poświęcono
na  wyjaśnianie  wszelkich  wątpliwości  na  różnego  rodzaju  spotkaniach,
naradach. Dodał, że ostatnio brał udział wraz z dyrektor PCPR p. I. Obiegły
w  spotkaniu  w  Domu  Pomocy  Społecznej  ze  związkami  zawodowymi
pracowników socjalnych  oraz  oddziałem Związku  Nauczycielstwa  Polskiego
w  Gorzycach,  gdzie  wyjaśniano  wszelkie  kwestie  związane  z  tym
zagadnieniem. Po przedstawieniu aktualnego stanu placówki, a także planów
i  zamierzeń  na  przyszłość  uzyskali  pełną  aprobatę  uczestników  tego
spotkania. Zarząd  się  jednak  jeszcze  tym  tematem  nie  zajmował,  ale
zajmował się nim Zespół ds. Dochodzenia do Pełnej Standaryzacji,  którym
Wicestarosta  kierował. Zespół  ten  opracował  wnioski  i  przedstawi
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je  Zarządowi,  a  po  przyjęciu  ich  przez  Zarząd  natychmiast  zostanie
przekazana informacja w tym zakresie Radzie Powiatu. Ewentualne działania
związane  z  przeprowadzką  Domu  Dziecka  będą  prowadzone  w  granicach
końca roku. W planach są bardzo ambitne zamierzenia, łącznie z tym, żeby
dla dobra Powiatu wykorzystać również budynek, który ewentualnie zostałby
w przypadku przeniesienia Domu Dziecka do DPS-u. Jeżeli  chodzi o drugie
pytanie  radnego  p.  J.  Szczęsnego  w  sprawie  budynku  po  Prokuraturze
Wicestarosta stwierdził, że nie zna takich informacji krążących podobno po
mieście, że różne może być wykorzystanie tego budynku, gdyż nie jest on
własnością Powiatu.

Skarbnik  Powiatu  p.  M.  Rakowski udzielił  odpowiedzi  na  zapytanie
radnego  p.  J.  Rosoła  w  sprawie  przeniesienia  wydatków  z  rezerwy
budżetowej ogólnej. Poinformował, iż kwota tych przeniesień wyniosła 80 100
zł., z tego o 20 100 zł. zwiększono plan wydatków w Powiatowym Urzędzie
Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, a 60 000 zł. to wpłata
na  fundusz  celowy  dla  Komendy  Powiatowej  Policji  z  przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dwóch samochodów służbowych
dla działalności operacyjnej Policji.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. M. Okularczyk odpowiedział na
zapytanie  radnego p.  A.  Tomanka  w sprawie  skrzyżowania  ul.  Traugutta
i ul. Pszowskiej w Pszowie. Powiedział, że jest to skrzyżowanie zarządzane
przez  Marszałka  Województwa  i  w  jego  gestii  leży  ewentualnie  jego
modernizacja i  przebudowa. Dodał, że brał  udział  w rozmowach toczonych
między  władzami  Miasta  Pszowa  i  władzami  Powiatu  z  przedstawicielami
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Od paru lat  powstaje koncepcja przebudowy
tego  skrzyżowania.  Szkodzi  mu  koncepcja  budowy  drogi  południowej
głównej, bo to jest jedyna alternatywa dla odciążenia tego miejsca ruchem.
Jednym z  pomysłów  jest  zlecone  parę  lat  temu  przez  burmistrza  Zapała
zrobienie czegoś w rodzaju ronda wokół rynku pszowskiego, jednak dzisiaj ta
koncepcja  upada.  Druga  koncepcja  to  budowa  wielkiego  ronda  przy  ulicy
biegnącej  miedzy  szkołą  podstawową  a  dworcem  autobusowym  w  dół,
podobnego do tego jakie jest w Rybniku i które mijałoby centrum Pszowa.
Trzecia koncepcja to budowa świateł na tym skrzyżowaniu. Tu z kolei kwestią
sporną są środki finansowe, gdyż wstępne kalkulacje sięgały kilkuset tysięcy
zł. Wydaje  się,  że  obecnie  jednak  jako  priorytet  wybrano  przebudowę
kanalizacji  trochę  niżej,  w  rejonie  sklepu  ABC,  a  w  następnej  kolejności
przebudowywane będzie to skrzyżowanie. Odnośnie ul. Głożyńskiej stwierdził,
iż  jej  odcinek  przy  północnej  części  ul.  Radlińskiej  jest  obszarem
najintensywniejszej eksploatacji węgla pod nią. Dodał, że zarówno Radlin na
swoim odcinku, jak i Powiat na swoim odcinku względnie regularnie tą drogę
łatają. Inna kwestią jest problem sporu, jaki Powiat toczy z Kopalnią „Anna”
o kilkaset  tys.  zł.  Pozew w tej  sprawie jest  już w sądzie  złożony i  to też
wstrzymuje  bardziej  kapitalne  roboty  poza  podstawowymi  pracami
utrzymaniowymi, gdyż w zależności  od wyniku tego sporu i  ewentualnego
wysądzenia  kwot  od  Kopalni  „Anna”  wespół  z  nimi  będzie  się  planować
renowację tej drogi. Dyrektor zadeklarował, że pośle tam pracowników, aby
przejrzeli  tę  drogę  i  ewentualnie  jak  najszybciej  usunęli  dziurę,  o  której
wspominał radny p. A. Tomanek. Następnie udzielił odpowiedzi na zapytanie
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radnego p. J. Rosoła w sprawie ul. Nowej w Czyżowicach. Powiedział, iż gros
mieszkańców ul. Nowej  z odcinka od ul. Wodzisławskiej do tartaku wystąpiło
do Starosty Wodzisławskiego o ograniczenie tonażu na tym odcinku. Petycja
z w tej sprawie z kilkudziesięcioma podpisami złożona została w okolicach
początku 2004r. W porozumieniu z Gminą Gorzyce ustalono, iż będzie można
na  tym  odcinku  ograniczyć  tonaż  po  wybudowaniu  przez  Gminę  łącznika
między  drogą,  która  prowadziła  do  byłej  kopalni,  czy  szybu  „Czyżowice”
w miejsce którego powstaje dziś strefa gospodarcza, a właśnie fragmentem
ul. Nowej. W kwietniu czy maju br. inwestycja ta została zakończona, Gmina
wykonała  kilkusetmetrowej  długości  odcinek  drogi  z  funduszy  SAPARD
i wtedy można było bez uszczerbku dla przedsiębiorców w strefe czyżowickiej
skierować ruch na ten nowy odcinek. Ograniczenie tonażu jest reakcją na
zapotrzebowanie  społeczne  –  dokumenty  są  w  PZD do  wglądu,  a  zostało
wprowadzone w porozumieniu z Gminą Gorzyce. Gmina specjalnie budowała
ten odcinek drogi, aby udrożnić ruch do strefy gospodarczej. Dodał, że Powiat
się zdeklarowali, iż w przyszłym roku wykona dokumentację na remont całej
ul.  Nowej,  gdyż  jest  to  droga  o  „teoretycznej”  nawierzchni  asfaltowej
położonej kilkadziesiąt  lat  temu na glinie  i  ten ciężki  transport,  który tam
jeździ uniemożliwia korzystanie z tej drogi mieszkańcom.

Radny p. J. Rosół powiedział, że jego zdaniem nie do końca jest tak, jak to
przedstawił dyrektor PZD i w związku z tym poprosił o udzielenie odpowiedzi
w formie pisemnej w tej sprawie.

Ad. 8

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  radni
otrzymali  w  materiałach  sesyjnych  dwa  druki  zawierające  informację
Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  o  stanie   środowiska
na obszarze województwa oraz o wynikach kontroli obiektów o podstawowym
znaczeniu  dla  naszego  powiatu  (materiały  te  stanowią  załącznik  nr  6
do protokołu).  Dodał,  iż mimo zaproszenia do wzięcia  udziału w sesji  nikt
z  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  nie  przybył.
Zaproponował więc następujące rozwiązanie – jeżeli ktoś z radnych miałby
pytania, uwagi, czy wnioski to wówczas Zarząd Powiatu lub Przewodniczący
na piśmie przedstawią je WIOŚ. 

Radny p. J. Rosół powiedział, iż w związku z tym, że po raz kolejny nie ma
nikogo z WIOŚ, Przewodniczący powinien wyrazić dezaprobatę w stosunku do
tych  działań  i  poinformować  Wojewodę,  który  chyba  jest  szefem  tego
inspektoratu  o  tym,  że  niezbyt  chętnie  pojawiają  się  jego  przedstawiciele
w Wodzisławiu. 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, iż nie jest to dla
niego  problemem,  natomiast  o  ile  sobie  przypomina  to  rok  temu
przedstawiciele WIOŚ byli obecni na sesji, więc nie wie czy jest słuszne od
razu skarżenie do Wojewody, ale rozważy tę propozycję. 
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Ad. 9 a)

Przewodniczący Rady Powiatu p.  E.  Wala  poinformował,  iż  informacja
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego  powiatu  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Organizacyjno  –  Prawną.  Następnie  poprosił  Powiatowego  Inspektora
Sanitarnego o zabranie głosu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny p. E. Szewczyk przedstawił
informację  o  stanie  bezpieczeństwa  sanitarnego  powiatu.  Informacja  ta
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Radny p. Skupień powiedział, że chciałby poznać więcej informacji na temat
sytuacji  kąpieliska  „Balaton”,  które  w  najbliższej  okolicy  jest  bardzo
popularnym  kąpieliskiem. Z  informacji  przedstawionej  przez  Powiatowego
Inspektora  Sanitarnego  wynika,  iż  w  tym  roku  wprowadzono  tam  zakaz
kąpieli, a główne zastrzeżenia to wysoka mętność wody i duża ilość zawiesin
i  glonów.  Zapytał  czy są jeszcze jakieś  dodatkowe przeciwwskazania  poza
tymi  wymienionymi,  jeżeli  chodzi  o  zanieczyszczenia,  a  także  czy  jest
możliwa  jakaś  forma  oczyszczenia,  czy  jakiegoś  przeciwdziałania  temu
zanieczyszczeniu,  które  to  działanie  spowodowałoby  dostępność  tego
kąpieliska.  W  zeszłym  roku  był  wprowadzony  podobny  zakaz  kąpieli,
natomiast  na  tym  kąpielisku  funkcjonuje  taka  instytucja  jak  ratownik.
Wydaje  mu  się,  że  w  przypadku  zakazu  wydanego  przez  Powiatowy
Inspektorat  Sanitarny  taki  zakaz  powinien  być  respektowany.  Zapytał  kto
później  odpowiada  za  to,  że  mimo  zakazu  jest  tam  ratownik,  z  jakich
środków jest on opłacany i czy taka sytuacja może mieć miejsce.

Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  p.  E.  Szewczyk  zwrócił
uwagę,  iż  dane na które powoływał  się  radny p.  I.  Skupień dotyczą roku
2004. Jeżeli chodzi  o 2005 rok, to dopiero zostały przeprowadzone kontrole
na tym kąpielisku i co dziwne, te kontrole wypadły pozytywnie. Nie jest to
prawdopodobnie wynik jakieś działalności, ale tego, że „Balaton” jest w tej
chwili  obciążony  tymi  klientami,  którzy  tam  są.  Jednakże  jest  tam  zła
cyrkulacja  i  możliwość  wymiany  wody,  gdyż  to  nie  jest  taka  woda
przepływowa jak np. w basenie,  że można ją wypuścić, zmienić itd. W tej
chwili  z  badań,  które  zostały  przeprowadzone  wynika,  że  nie  ma  tam
przeciwwskazań do kąpieli, natomiast niewykluczone, że po miesiącu, dwóch
lub trzech może tak być. Stwierdził,  że organ sanitarny może informować
właścicieli kąpieliska czy coś zagraża zdrowiu lub życiu, czy nie - i robi to.  
  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  podziękował  Państwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu za przygotowanie i przedstawienie
informacji na temat staniu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
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Ad. 9 b)

Przewodniczący Rady Powiatu p.  E.  Wala  poinformował,  iż  informacja
Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  o  stanie  bezpieczeństwa  sanitarno–
weterynaryjnego na obszarze powiatu została pozytywnie zaopiniowana przez
Komisję  Organizacyjno  –  Prawną  oraz  Komisję  Infrastruktury,  Rolnictwa  i
Ochrony Środowiska. Następnie poprosił Powiatowego Lekarza Weterynarii o
zabranie głosu.

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  p.  M.  Witt   przedstawił  informację  o
stanie  bezpieczeństwa  sanitarno–weterynaryjnego  na  obszarze  powiatu.
Informacja ta stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  podziękował  Powiatowemu
Lekarzowi Weterynarii za przygotowanie i przedstawienie informacji na temat
staniu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego powiatu.

Ad. 9 c)

Przewodniczący Rady Powiatu p.  E.  Wala  poinformował,  iż  informacja
Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  o  działalności  i  realizacji
zadań  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję  Organizacyjno  –
Prawną  oraz  Komisję  Infrastruktury,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska.
Następnie  poprosił  Z-cę  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego
o zabranie głosu.

Z-ca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego p. M. Wiedenka
przedstawił informację o działalności i realizacji zadań. Informacja ta stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  podziękował  Powiatowemu
Inspektorowi  Nadzoru  Budowlanego  za  przygotowanie  i  przedstawienie
informacji o działalności i realizacji zadań.

Ad. 10

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, iż informację na
temat efektów członkostwa w Unii Europejskiej dla Powiatu Wodzisławskiego
radni  otrzymali  na  płycie  CD  wraz  z  materiałami  sesyjnymi.  Informacja
ta stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Radny  p.  J.  Szczęsny powiedział,  iż  materiały,  które  radni  otrzymali
ograniczają  się  tylko  do  przedstawienia  sytuacji  związanej  z  uzyskaniem
dotacji,  a punkt obrad jest nieco szerszy, bo brzmi: „Informacja na temat
efektów  członkostwa  w  Unii  Europejskiej  dla  Powiatu  Wodzisławskiego”.
W związku z tym oczekiwał, iż w materiałach zostaną także przedstawione
inne  aspekty  np.  społeczne,  socjologiczne  i  in.,  które  miały  wpływ  na
członkostwo  Polski  i  Powiatu  w  strukturach  w  Unii  Europejskiej, czy  np.
wpłynęło  to  na  stopień  bezrobocia,  czy  spowodowało,  że  większość
bezrobotnych  udała  się  za  pracą  za  granicę,  itd.  A  informacja  została
spłycona  tylko  do  dotacji,  a  w  szczególności  do  dotacji  jakie  zostały
pozyskane  przez  nasz  samorząd  i  nasze  jednostki.  Zwrócił  się  także  o
udzielenie szerszych informacji na temat działań Wydziału Strategii i Rozwoju
Powiatu  w  ramach  przygotowania  programu  INTERREG  III  A  -  czy  już
wiadomo jaki to będzie projekt i czego będzie dotyczył. Stwierdził, że żałuje,
iż nie ma na sesji przedstawicieli organizacji gospodarczych, którzy mogliby
przekazać  informacje  ile  podmiotów  z  naszego  powiatu  uzyskało  takie
dotacje, ile się ubiegało itd. Jest tylko informacja ogólna ile było projektów, a
ile zostało dofinansowanych, a nie wiadomo jaki  to miało wpływ na nasze
przedsiębiorstwa.  Jest  także  w  materiałach  informacja  na  temat  dotacji
udzielanych  dla  rolników,  ale  nie  wie  czy  można  zapytać  ilu  rolników
procentowo  to  objęło,  czy  np.  większość  rolników  złożyło  te  wnioski,
czy uzyskali  te dotacje,  jak  w tym zakresie  sytuacja wygląda na terenie
naszego  powiatu. W  materiałach  zabrakło  także  informacji,  czy  inne
organizacja  pozarządowe  z  terenu  naszego  powiatu  pozyskały  środki
europejskie.  Następnie  poinformował,  że  stowarzyszenie,  które  prowadzi
uzyskało dotację na utworzenie Europe Direct.  Punkt ten rozpocznie swoją
działalność w połowie lipca. Jest to bezpośrednie przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej,  a  więc  nie  organ  instytucji  krajowej,  ale  bezpośrednio
podlegający  reprezentacji  Komisji  Europejskiej  w  Warszawie.  Na  dzień
dzisiejszy pracownicy są na szkoleniach w unijnych instytucjach krajowych
i zagranicznych, więc prawdopodobnie w połowie lipca odbędzie się oficjalne
otworzenie  tego  punktu.  Głównym  celem  Europe  Direct  będzie  dotarcie
z  informacją  na  temat  funkcjonowania  instytucji  europejskich,  udzielanie
pomocy  w  pozyskaniu  informacji  dotyczących  programów  unijnych,
prawodawstwa i wszystkiego związanego z Unią Europejską.          
 

Ad. 11 a)

 Projekt uchwały  w sprawie przystąpienia Powiatu Wodzisławskiego do
projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w
Województwie  Śląskim (SEKAP)”,  stanowiący  załącznik  nr 11   do
protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Organizacyjno-
Prawną, Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego.
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Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu  uchwały  w  sprawie przystąpienia  Powiatu  Wodzisławskiego  do
projektu  „System  Elektronicznej  Komunikacji  Administracji  Publicznej
w Województwie  Śląskim (SEKAP)”.  W głosowaniu nad projektem uchwały
udział  wzięło  16  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  16  radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/396/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
przystąpienia  Powiatu Wodzisławskiego do projektu „System Elektronicznej
Komunikacji  Administracji  Publicznej  w  Województwie  Śląskim  (SEKAP)”
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  nr 12 do protokołu.

Ad. 11 b)

 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
okres  od  01.01.do  31.12.2004r.  i  pokrycia  straty  samodzielnego
publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki
Zdrowotnej  w  Rydułtowach”,  stanowiący  załącznik   nr  13  do
protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Zdrowia,  Opieki
Społecznej  i  Rodziny  oraz Komisję  Budżetu  i  Finansów.  Dodał  także,  iż
wystosował zaproszenie do biegłego rewidenta p. K. Adamskiej, która badała
sprawozdania  finansowe  obydwu  ZOZ-ów.  Jednak  w  dniu  poprzednim
wpłynęło  od  niej  pismo,  w  którym  informuje,  że  nie  będzie  mogła
uczestniczyć w sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego, ponieważ w tym czasie
jej  obecność  jest  obowiązkowa  na  rozprawie  w  sądzie  w  Poznaniu,  gdzie
występuje jako biegły.      

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu  uchwały  w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za
okres od 01.01.do 31.12.2004r. i pokrycia straty samodzielnego publicznego
zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej
w  Rydułtowach”.  W  głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział  wzięło
16  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  16  radnych,  głosów  przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/397/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.do 31.12.2004r.
i pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod
nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  została  podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14  do protokołu. 

Nu
mer



Ad. 11 c)

 Projekt  uchwały  w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
za okres  od  01.01.do  31.12.2004r.  i  pokrycia  straty  samodzielnego
publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki
Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śl.”,  stanowiący  załącznik  nr  15   do
protokołu 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Zdrowia,  Opieki
Społecznej i Rodziny oraz Komisję Budżetu i Finansów.

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu  uchwały  w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
za  okres  od  01.01.do  31.12.2004r.  i  pokrycia  straty  samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej
w  Wodzisławiu  Śl.”.  W  głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział  wzięło
16  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  16  radnych,  głosów  przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/398/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.do 31.12.2004r.
i pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod
nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śl.”  została  podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. 11 d)

 Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zakup ultrasonografu
o standardzie podstawowym przez samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” dla
potrzeb oddziałów Szpitala w Rydułtowach, stanowiący  załącznik nr
17 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Zdrowia,  Opieki
Społecznej i Rodziny oraz Komisję Budżetu i Finansów.

Głosów w dyskusji nie było.
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  zakup  ultrasonografu
o  standardzie  podstawowym  przez  samodzielny  publiczny  zakład  opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  dla
potrzeb  oddziałów  Szpitala  w  Rydułtowach.  W  głosowaniu  nad  projektem
uchwały  udział  wzięło  17  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  17  radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/399/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
wyrażenia zgody na zakup ultrasonografu o standardzie podstawowym przez
samodzielny publiczny zakład opieki  zdrowotnej  pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach” dla potrzeb oddziałów Szpitala w Rydułtowach
została podjęta  jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. 11 e)

 Projekt  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  udzielenie
Województwu  Śląskiemu  pomocy  finansowej  w  wysokości  5000  zł.,
stanowiący załącznik nr 19  do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Zdrowia,  Opieki
Społecznej i Rodziny oraz Komisję Budżetu i Finansów.

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Województwu
Śląskiemu  pomocy  finansowej  w  wysokości  5000  zł.  W  głosowaniu  nad
projektem uchwały  udział  wzięło  17 radnych.  Za przyjęciem głosowało  17
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/400/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej
w wysokości 5000 zł. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20
do protokołu.

Ad. 11 f)

 Projekt  uchwały  w  sprawie opinii  do  projektu  programu
restrukturyzacyjnego  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”,
stanowiący załącznik nr 21  do protokołu 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Zdrowia,  Opieki
Społecznej i Rodziny oraz Komisję Budżetu i Finansów.

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu  uchwały  w  sprawie opinii  do  projektu  programu
restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego zakładu opieki  zdrowotnej
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”. W głosowaniu nad
projektem  uchwały  udział  wzięło  17  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało
17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/401/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego
zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej
w Wodzisławiu Śl.”  została podjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 22
do protokołu.

Ad. 11 g)

 Projekt  uchwały  w  sprawie  opinii  do  projektu  programu
restrukturyzacyjnego  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”,
stanowiący załącznik  nr 23  do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Zdrowia,  Opieki
Społecznej i Rodziny.

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu  uchwały  w  sprawie opinii  do  projektu  programu
restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego zakładu opieki  zdrowotnej
pod nazwą „Zespół Opieki  Zdrowotnej w Rydułtowach”. W głosowaniu nad
projektem  uchwały  udział  wzięło  17  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało
17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/402/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego
zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej
w  Rydułtowach”  została  podjęta  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  nr  24
do protokołu.
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Ad. 11 h)

 Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  poręczenie  spłaty  pożyczki
zaciągniętej  przez samodzielny  publiczny  zakład   opieki   zdrowotnej
pod  nazwą  „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” od Skarbu
Państwa na restrukturyzację finansową, stanowiący  załącznik nr 25
do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Zdrowia,  Opieki
Społecznej i Rodziny oraz Komisję Budżetu i Finansów. 

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu  uchwały  w  sprawie  zgody  na  poręczenie  spłaty  pożyczki
zaciągniętej przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą
„Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śl.”  od  Skarbu  Państwa  na
restrukturyzację  finansową.  W  głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział
wzięło 18 radnych. Za przyjęciem głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/403/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
zgody na poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez samodzielny publiczny
zakład  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej
w Wodzisławiu Śl.” od Skarbu Państwa na restrukturyzację finansową została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Ad. 11 i)

 Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  udzielenie  poręczenia  spłaty
pożyczki  zaciągniętej  przez  samodzielny  publiczny  zakład  opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” od
Skarbu Państwa na restrukturyzację finansową, stanowiący załącznik
nr 27  do protokołu.

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Zdrowia,  Opieki
Społecznej i Rodziny.

Głosów w dyskusji nie było.
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki
zaciągniętej przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą
„Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  od  Skarbu  Państwa  na
restrukturyzację  finansową.  W  głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział
wzięło 17 radnych. Za przyjęciem głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/404/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
zgody  na  udzielenie  poręczenia  spłaty  pożyczki  zaciągniętej  przez
samodzielny publiczny zakład opieki  zdrowotnej  pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  od  Skarbu  Państwa  na  restrukturyzację
finansową  została  podjęta  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  nr  28 do
protokołu.

Ad. 11 j)

 Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  XXXII/348/2005  Rady
Powiatu  Wodzisławskiego  z  dnia  24  marca  2005  roku  w  sprawie
podziału   środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  na  realizacje  zadań  z  zakresu  rehabilitacji
zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych  przypadających  na
Powiat Wodzisławski  w roku 2005, stanowiący  załącznik nr 29   do
protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Zdrowia,  Opieki
Społecznej i Rodziny oraz Komisję Budżetu i Finansów. 

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXII/348/2005 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie podziału  środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych na realizacje
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
przypadających  na  Powiat  Wodzisławski  w  roku  2005.  W głosowaniu  nad
projektem  uchwały  udział  wzięło  18  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało
18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/405/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
zmiany  uchwały  XXXII/348/2005  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  z  dnia
24 marca 2005 roku w sprawie podziału  środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  realizacje  zadań  z  zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przypadających
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na Powiat Wodzisławski w roku 2005 została podjęta  jednogłośnie i stanowi
załącznik  nr 30 do protokołu.

Ad. 11 k)

 Projekt  uchwały  w sprawie  przyjęcia  Powiatowej  Strategii
Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2005-2015, stanowiący
załącznik  nr 31 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Zdrowia,  Opieki
Społecznej i Rodziny.

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Powiatowej Strategii  Rozwiązywania
problemów Społecznych  na  lata  2005-2015.  W głosowaniu  nad  projektem
uchwały  udział  wzięło  19  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  19  radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/406/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
przyjęcia  Powiatowej  Strategii  Rozwiązywania  problemów  Społecznych  na
lata 2005-2015  została podjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 32 do
protokołu.

Ad. 11 l)

 Projekt  uchwały  w sprawie  utworzenia  Powiatowego  Ośrodka
Adopcyjno – Opiekuńczego, stanowiący załącznik nr 33  do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Zdrowia,  Opieki
Społecznej i Rodziny, Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Organizacyjno-
Prawnej oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.    

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Adopcyjno –
Opiekuńczego.  W  głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział  wzięło
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19  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  19  radnych,  głosów  przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/407/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
utworzenia Powiatowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Ad. 11 m)

 Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w
Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach, stanowiący  załącznik nr
35 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Zdrowia,  Opieki
Społecznej i Rodziny oraz Komisję Budżetu i Finansów.

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu  uchwały  w  sprawie  utworzenia  rachunku  dochodów  własnych
w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach. W głosowaniu nad projektem
uchwały  udział  wzięło  17  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  17  radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/408/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
utworzenia  rachunku  dochodów  własnych  w  Powiatowym  Domu  Dziecka
w  Gorzyczkach  została  podjęta  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  nr  36
do protokołu.

Ad. 11 n)

 Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  tygodniowego  obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli  szkół   nie wymienionych  w ust.  3
ustawy karta nauczyciela,  nauczycieli  szkół zaocznych, nauczycieli  w
systemie kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach
stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla  stanowisk  różnym
tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze  godzin,  pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia
związane  z  wyborem   kierunku  kształcenia  i  zawodu  w  celu
wspomagania  uczniów  w  podejmowaniu  decyzji  edukacyjnych  i
zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art.22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasady zaliczania
do wymiaru godzin poszczególnych  zajęć w kształceniu zaocznym  i w
systemie  kształcenia  na  odległość  w  szkołach  i  placówkach
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oświatowych  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat
Wodzisławski, stanowiący załącznik nr 37 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Oświaty,  Kultury
i Sportu oraz Komisję Budżetu i Finansów.

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  tygodniowego  obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół  nie wymienionych w ust. 3 ustawy
karta  nauczyciela,  nauczycieli  szkół  zaocznych,  nauczycieli  w  systemie
kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki  określone dla stanowisk  różnym  tygodniowym  obowiązkowym
wymiarze  godzin,  pedagogów,  psychologów,  logopedów,  doradców
zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia
i  zawodu  w  celu  wspomagania  uczniów  w  podejmowaniu  decyzji
edukacyjnych  i  zawodowych,  o  których  mowa w przepisach  wydanych  na
podstawie  art.22  ust.  2  pkt  11  ustawy  o  systemie  oświaty  oraz  zasady
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych  zajęć w kształceniu zaocznym
i w systemie kształcenia na odległość w szkołach i placówkach  oświatowych
dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski. W głosowaniu
nad projektem uchwały udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem głosowało
19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/409/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli
szkół  nie wymienionych w ust. 3 ustawy karta nauczyciela, nauczycieli szkół
zaocznych,  nauczycieli  w  systemie  kształcenia  na  odległość,  nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy  obowiązki określone dla stanowisk
różnym  tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze  godzin,  pedagogów,
psychologów,  logopedów,  doradców  zawodowych  prowadzących  zajęcia
związane z wyborem  kierunku kształcenia  i  zawodu w celu wspomagania
uczniów w  podejmowaniu  decyzji  edukacyjnych i  zawodowych,  o których
mowa w przepisach  wydanych na  podstawie  art.22  ust.  2  pkt  11 ustawy
o systemie oświaty oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych
zajęć  w  kształceniu  zaocznym  i  w  systemie  kształcenia  na  odległość
w szkołach i  placówkach  oświatowych dla których organem prowadzącym
jest Powiat  Wodzisławski  została  podjęta jednogłośnie i  stanowi  załącznik
nr 38 do protokołu.

Ad. 11 o)

 Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat
Wodzisławski  wniosku  o  finansowanie  z  Europejskiego  Funduszu
Społecznego  w  ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego
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Rozwoju  Regionalnego  projektu  pod  nazwą  „Wspieranie  rozwoju
edukacyjnego  młodzieży  z  terenów  wiejskich  2005/2006”  oraz
przyjęcia „Regulaminu stypendiów dla uczniów             z terenów
wiejskich 2005/2006”, stanowiący załącznik nr 39 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Oświaty,  Kultury
i Sportu, Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego.

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  złożenie  przez  Powiat
Wodzisławski wniosku o finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Zintegrowanego  Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
projektu pod nazwą „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży z terenów
wiejskich  2005/2006”  oraz  przyjęcia  „Regulaminu  stypendiów  dla  uczniów
z  terenów  wiejskich  2005/2006”.  W  głosowaniu  nad  projektem  uchwały
udział  wzięło  20  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  20  radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/410/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
wyrażenia  zgody  na  złożenie  przez  Powiat  Wodzisławski  wniosku
o  finansowanie  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu pod
nazwą  „Wspieranie  rozwoju  edukacyjnego  młodzieży  z  terenów  wiejskich
2005/2006” oraz przyjęcia „Regulaminu stypendiów dla uczniów z terenów
wiejskich 2005/2006”  została podjęta jednogłośnie i  stanowi  załącznik nr
40 do protokołu.

Ad. 11 p)

 Projekt  uchwały  w sprawie nadania  Zespołowi  Szkół
Ponadgimnazjalnych w Radlinie imienia Sejmu Śląskiego,  stanowiący
załącznik nr 41 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Oświaty,  Kultury
i Sportu oraz Komisję Organizacyjno-Prawną.   

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie  nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych
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w Radlinie imienia Sejmu Śląskiego. W głosowaniu nad projektem uchwały
udział  wzięło  21  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  21  radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/411/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
nadania  Zespołowi  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Radlinie  imienia  Sejmu
Śląskiego została  podjęta  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  nr  42
do protokołu.

Ad. 11 q)

 Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  dla  Rzymskokatolickiej
Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śl. na
przeprowadzenie  prac  konserwatorskich  Figury  Świętego  Jana
Nepomucena wpisanej do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego
pod numerem B/5, stanowiący załącznik nr 43  do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Oświaty,  Kultury
i Sportu oraz Komisję Budżetu i Finansów.    

Głos w dyskusji zabrali:

Radny p. I.  Skupień powiedział,  że ma wątpliwość  związaną z tym, czy
instytucja funkcjonująca poza jakimkolwiek prawem finansowym w tym kraju
powinna jeszcze tak hojnie czerpać z publicznego grosza. Zapytał jaki jest
ogólny koszt tych prac i jaki procent tej kwoty pokrywa Powiat.

Wicestarosta Powiatu p. J. Żywina powiedział, że projekt uchwały obecnie
rozpatrywany  dotyczy  udzielenia  dotacji  na  przeprowadzenie  prac
konserwatorskich  figury  św.  Jana  Nepomucena,  która  wpisana  jest  do
rejestru zabytków. Poinformował, iż ogólny koszt tych prac wynosi 33 500 zł.
Zarząd zaproponował dofinansowanie w kwocie 15 tys. zł., więc jest to około
45%.

Radny p. D. Majcherek powiedział, że jego zdaniem dyskutuje się tu nie
tylko  na  temat  figury,  ale  na  temat  pewnego  dobra  –  dobra
ogólnospołecznego,  zabytku,  tego  co  dotyczy  wszystkich  mieszkańców,
niezależnie jakiej  są wiary. Gdyby wszystkie instytucje w tym kraju miały
dostateczne  środki  finansowe,  to  realizowałyby  takie  działania  z  własnych
środków,  natomiast  dziś  niestety  najczęściej  szuka  się  możliwości
sponsorowania. Jego zdaniem źle by się stało gdyby w wyniku braku środków
finansowych dobro nie tylko Powiatu Wodzisławskiego, ale także tych którzy
przyjeżdżają  do  Wodzisławia  Śl.,  przestało  istnieć.  Dlatego  proponuje
zamknąć dyskusję, gdyż jest to dobro także dla następnych pokoleń.
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Radny  p.  I.  Skupień stwierdził,  iż  z  kontekstu  wypowiedzi  radnego
p.  D.  Majcherka  mogłoby  się  wydawać,  że  jest  przeciw  temu  projektowi.
Jednak  tak  nie  jest,  o  czym  będzie  świadczyć  jego  sposób  głosowania,
a  jedynie  chciał  wyjaśnić  pewną  swoją  wątpliwość  i  uzyskać  pełniejszą
informację.      

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii
Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny  w  Wodzisławiu  Śl.  na
przeprowadzenie prac konserwatorskich Figury Świętego Jana Nepomucena
wpisanej do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego pod numerem B/5.
W  głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział  wzięło  22  radnych.  Za
przyjęciem głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/412/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
udzielenia dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi  Panny w Wodzisławiu Śl.  na przeprowadzenie prac konserwatorskich
Figury  Świętego  Jana  Nepomucena  wpisanej  do  Rejestru  Zabytków
Województwa  Śląskiego  pod  numerem  B/5  została  podjęta  jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 44 do protokołu.

Ad. 11 r)

 Projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/346/2005 Rady
Powiatu  Wodzisławskiego  z  dnia  24  marca  2005  r.  w  sprawie
uchwalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego  w
Wodzisławiu Śl., stanowiący załącznik  nr 45  do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Organizacyjno-
Prawną.

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXXII/346/2005  Rady
Powiatu  Wodzisławskiego  z  dnia  24 marca  2005 r.  w sprawie  uchwalenia
Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego  w  Wodzisławiu  Śl.
W  głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział  wzięło  22  radnych.
Za przyjęciem głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/413/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
zmiany uchwały  nr XXXII/346/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
24  marca  2005  r.  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  Organizacyjnego
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Starostwa  Powiatowego  w  Wodzisławiu  Śl.  została  podjęta  jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 46 do protokołu.

Ad. 11 s)

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z  Gminą  Mszana  na  realizację  zadań  przy  drogach  powiatowych,
stanowiący załącznik  nr 47  do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów
oraz Komisję Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska    

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia
z  Gminą  Mszana  na  realizację  zadań  przy  drogach  powiatowych.
W  głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział  wzięło  22  radnych.
Za przyjęciem głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/414/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
wyrażenia  zgody na zawarcie  porozumienia  z Gminą Mszana na realizację
zadań  przy  drogach  powiatowych  została  podjęta  jednogłośnie  i  stanowi
załącznik nr 48 do protokołu.

Ad. 11 t)

 Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia   wynagrodzenia  dla  Starosty
Wodzisławskiego – p. Jana Materzoka, stanowiący załącznik nr 49 do
protokołu.

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Zarządu  Powiatu,  Komisję
Organizacyjno-Prawną, Komisję Budżetu i Finansów,  Komisję Infrastruktury,
Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska, Komisję  Zdrowia,  Opieki  Społecznej
i Rodziny oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego (…). Następnie stwierdził, iż
wpłynął do niego wniosek podpisany przez 21 radnych, aby przeprowadzić
głosowanie imienne w tym punkcie. Wniosek ten stanowi  załącznik nr 50
do  protokołu.  Powiedział,  że  aby  można  było  przeprowadzić  głosowanie
imienne  Rada  Powiatu  musi  podjąć  uchwałę  przez  podniesienie  ręki.
W związku z powyższym przystąpiono  do głosowania.  Za  przyjęciem tego
wniosku głosowało 21 radnych, głosów  przeciwnych i wstrzymujących się nie
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było.  Przewodniczący Rady Powiatu p.  E.  Wala stwierdził,  iż  Rada podjęła
uchwałę, aby w tym punkcie przeprowadzić głosowanie imienne. Wobec tego
zwrócił  się  do  radcy  prawnego,  aby  przypomniał  zasady  głosowania
imiennego.

Mec. p. A. Duży powiedział,  że w oparciu o § 38 ust. 2 Statutu Powiatu
Wodzisławskiego głosowanie imienne odbywa się w następujący sposób:
1) Rada Powiatu wybiera komisję skrutacyjna do odnotowania  podliczenia

i przedstawienia wyników głosowania. 
      Komisja  wybiera  ze  swego  grona  przewodniczącego,
2) Przewodniczący  Rady  Powiatu  wyczytuje  z  listy  obecności  nazwiska

radnych,  którzy  głosują  poprzez  wypowiedzenie  jednej  z  trzech
możliwość „ za ”,  „przeciw ” lub „wstrzymuję się ”,

3) radni potwierdzają podpisem swoje głosowanie na karcie do głosowania
przygotowanej  przez  komisję  skrutacyjną,

4) przewodniczący  komisji  skrutacyjnej  ogłasza  wyniki  głosowania
niezwłocznie po ich ustaleniu.

Natomiast zgodnie z § 38 ust. 3 protokół  z  przeprowadzonego  głosowania
imiennego  wraz  z  kartą  do  głosowania, o której mowa w ust. 2 pkt 3
stanowi załącznik do  protokołu sesji. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala zwrócił  się  do  Rady
o wskazanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Radny p. A. Korbica zgłosił kandydaturę radnego p. I. Skupnia. 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zapytał radnego p. I. Skupnia
czy wyraża zgodę na członkostwo w Komisji Skrutacyjnej.

Radny p. I. Skupień wyraził zgodę.

Radny p. D. Majcherek zgłosił kandydaturę radnej p. B. Rączki.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zapytał, czy radna p. B. Rączka
wyraża zgodę na członkostwo w Komisji Skrutacyjnej.

Radna p. B. Rączka nie wyraziła zgody. 

Radny p. A. Tomanek wskazał kandydaturę radnego p. P. Cybułki.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zapytał, czy radny p. P. Cybułka
wyraża zgodę na członkostwo w Komisji Skrutacyjnej.

Radny p. P. Cybułka wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zgłosił  kandydaturę radnego
p. J. Rosoła.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zapytał, czy radny p. J. Rosół
wyraża zgodę na członkostwo w Komisji Skrutacyjnej.
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Radny p. J. Rosół wyraził zgodę.

Więcej  kandydatów  do  Komisji  Skrutacyjnej  nie  zgłoszono,  wobec  czego
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad
składem  Komisji  Skrutacyjnej  w  osobach:  radny  p.  J.  Rosół,  radny
p.  I.  Skupień,  radny  p.  P.  Cybułka  dla  przeprowadzenia  głosowania
imiennego  nad  rozpatrywanym  projektem  uchwały.  W  głosowaniu  udział
wzięło  22  radnych.  Za  ww.  składem  Komisji  Skrutacyjnej  głosowało  22
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący
Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poprosił  o  ukonstytuowanie  się  Komisji
Skrutacyjnej, a następnie otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W dyskusji głos zabrali:

Radny  p.  D.  Majcherek powiedział,  że  chce  uzasadnić  dlaczego
zaproponował głosowanie imienne w tej sprawie. Uważa, że są pewne rzeczy,
co do których należy nie tylko dyskutować, ale i brać odpowiedzialność za
sposób głosowania. Dlatego temat, który dotyczy wynagrodzenia Starosty nie
powinien  być  znany  tylko  w sensie  dyskursu,  ale  i  w  sensie  głosowania,
jednak  nie  na  zasadzie  głosowań  zwyczajowych,  kiedy  tak  właściwie  nie
można  się  zorientować  jak  głosowali  poszczególni  radni.  Jego  zdaniem
projekt  uchwały  powinien  odnosić  się  do  tego,  co  dzieje  się  w  Powiecie
Wodzisławskim, co dzieje się z mieszkańcami, co dzieje się na rynku pracy
i  jakie  wynagrodzenia  otrzymują m.in.  ci,  którzy w tym Powiecie  pracują.
Stwierdził,  że istnieje pojęcie płacy godziwej i  taką płacą jest płaca, którą
Starosta otrzymuje od trzech lat, a która wynosi 9.300 zł. brutto. Natomiast
jest też pojęcie płacy niegodziwej i niegodziwością by było podniesienie płacy
Starosty,  kiedy  niejednokrotnie  nie  realizuje  się  programów  i  projektów,
które są kierowane np. do osób bezrobotnych, dlatego że brakuje środków
finansowych.  Równocześnie  jest  zdumiony,  iż  propozycja  ta  została
podpisana przez jeden z klubów, który od kilku miesięcy prowadził dyskusję
na temat wysokości diet radnych. Jest to pewnego rodzaju niekonsekwencja,
jeżeli  chodzi  o  kwestie  etyczne,  moralne  i  odpowiedzialność  za  to  co  się
czyni.  Jeżeli  dyskutuje  się  wspólnie  na  poziomie  odpowiedzialności  wobec
tych,  którzy  mieszkają  w  tym  Powiecie  oraz  wobec  tych,  którzy  tworzą
wartość  tego Powiatu,  to on wnosi,  aby propozycja,  która jest  zawarta  w
przedmiotowej uchwale, został odrzucona. Jest przekonany, że Starosta, gdy
przeanalizuje  to nie tylko pod kątem osoby, ale i pod kątem prezentowanych
argumentów  to  uzna,  że  wynagrodzenie,  które  otrzymuje  jest  godziwym
wynagrodzeniem za pracę,  która  jest  realizowana  na poziomie  stanowiska
Starosty Powiatu. Następnie zawnioskował o to, aby Rada Powiatu odrzuciła
w głosowaniu projekt przedmiotowej uchwały.

Wicestarosta  Powiatu  p.  J.  Żywina zaproponował  w  imieniu  Zarządu
Powiatu,  aby  w  przypadku  przyjęcia  rozpatrywanego  projektu  uchwały
rozważyć  możliwość  poprawki  polegającej  na  realizacji  uchwały  od  dnia

Nu
mer



1  czerwca  br.  a  nie  od  1  maja  br.  Następnie  ustosunkował  się
do projektu uchwały. Powiedział, że zabiera głos nie jako Wicestarosta, ale
jako człowiek, który bardzo blisko współpracuje z p. J. Materzokiem. Jeżeli
chciałby pójść śladem wypowiedzi i rozumowania radnego p. D. Majcherka,
to musi stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że jest to dla Starosty płaca
godziwa. W listopadzie ubiegłego roku przedstawione zostało Radzie Powiatu
sprawozdanie z tego, co przez okres dwóch lat udało się Zarządowi zrobić.
Zdaje  on sobie  sprawę z tego,  że  można było  więcej  dokonać,  ale  to  co
zostało zrobione zostało przedstawione pod ocenę Rady i uwag negatywnych,
krytycznych  wówczas  nie  było.  P.  J.  Materzok jest  nie  tylko Starostą,  ale
i  przedstawicielem  Skarbu  Państwa,  a  także  Przewodniczącym  Zarządu.
W związku z tym, jak można mówić, że niektóre sprawy udało się Zarządowi
zrobić, a nie udało się Staroście. Poinformował, że takie sprawozdanie Zarząd
zamierza  przedstawić  także  w  listopadzie  br. Jeżeli  chodzi  o  bezrobocie,
to sytuacja w tym zakresie też się poprawia,  ale nie wiadomo czy to jest
zasługa  tylko  p.  J.  Materzoka,  czy  tylko  Zarządu,  czy  tego  roku  gdzie
wykorzystany został akces w Unii Europejskiej. Najważniejsze jest to, że ta
tendencja spadkowa jest trwała i bezrobocie ciągle się obniża. Ale są jeszcze
inne dziedziny, gdzie Starosta nie tylko pracował z obowiązku, ale wykazywał
także  wiele  inicjatyw,  o  czym radni  wiedzą,  gdyż  co  miesiąc  wysłuchują
sprawozdania z działalności Zarządu, wiedzą więc o Konwentach, o tym, że
wiele inicjatyw uderza o mur i ciężko jest je zrealizować, jak np. Program
Ochrony Powietrza. W uzasadnieniu do projektu uchwały jest napisane, kiedy
Starosta otrzymał podwyżkę i od tamtej pory innej nie otrzymał. Poza tym
starostowie  okolicznych powiatów mają wyższe wynagrodzenie niż  obecnie
Starosta p. J. Materzok. W związku z tym zwrócił się do radnych o przyjęcie
tej uchwały.

Radny  p.  D.  Majcherek  powiedział,  że  właśnie  została  zaprezentowana
filozofia  odniesienia  się  nie  do  meritum  sprawy,  a  do  tego,  co  na  dany
moment pasuje. On odnosi się do tego, co dotyczy Powiatu Wodzisławskiego
i nie chce oceniać innych Starostów, ich merytoryki, ich wynagrodzenia, bo
nie ma do tego żadnej podstawy, nie zna ich budżetu, nie zna ich osiągnięć.
Stwierdził, że jak popatrzy się na średnią płacę, jaka funkcjonuje w tym kraju
i w tym Powiecie, na to co funkcjonuje w super- i hiper- marketach, jakie
wynagrodzenia otrzymują pracownicy, którzy też zasługują na wiele większe
wynagrodzenia,  to on dziś podtrzymuje swoje zdanie,  że wiele propozycji,
które dotyczą m.in. PUP, nie wchodzi poza poziom dyskusji, gdyż mówi się że
brakuje środków w tym budżecie. Jego zdaniem odpowiedzialność powinna
być nie tylko na poziomie dyskusji, jeżeli chodzi o wynagrodzenie Starosty,
ale i wszystkich zadań które będą realizowane. Podkreślił, iż 9.300 zł. jest to
godna płaca,  której  Starosta nie  musi  się wstydzić,  nie tylko na poziomie
Powiatu, ale i całego kraju, a może i też Europy. Jest przekonany, że krzywda
Staroście się nie dzieje, że za zadania, które realizuje otrzymuje on godziwą
płacę,  ale  w  obecnej  sytuacji  podwyższenie  wynagrodzenia  byłoby
niegodziwością.

Wicestarosta  Powiatu  p.  J.  Żywina zwrócił  się  do  radnego
p.  D.  Majcherka,  który  powiedział,  że  przedstawia  swój  punkt  widzenia,
natomiast atakuje punkt widzenia Wicestarosty. Wicestarosta stwierdził,  że
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nie  może  podwyższyć  płac  pracowników  Kauflandu,  mimo  że  wie  jak  oni
zarabiają,  ale  poprosił  aby  obiektywnie  wziąć  pod  uwagę  to,  co  zostało
dokonane  w  tym  Powiecie  przez  okres  ostatnich  lat  tej  kadencji,  w  tym
uzyskanie  5  mln.  nadwyżki  budżetowej  w  tym roku. Natomiast  nie  może
dyskutować w ten sposób z radnym p. D. Majcherkiem, że 9.300 zł. to jest
płaca godziwa, a 10.300 już nie. Nie potrafi tego tak sklasyfikować. 

Radny  p.  D.  Majcherek powiedział,  że  wiele  ludzi  byłoby  szczęśliwych
gdyby  mieli  wynagrodzenie  1000 zł.  za miesiąc  czasu.  Różnica  polega na
tym,              że Wicestarosta prawdopodobnie funkcjonuje w innym świecie.
Poinformował, że jest inicjatywa ze strony „Solidarności” skierowana do osób
bezdomnych, którzy w większości od wielu lat szukają pracy. Stwierdził, że
należy popatrzeć na to, ile osób dzisiaj ma prawo do zasiłku, dlatego, że jest
osobami długotrwale bezrobotnymi. Jeżeli Wicestarosta uważa, że 9.300 zł.
jest płacą niegodziwą, to na tej sali znajdzie się co najmniej 20 kandydatów
na stanowisko Starosty, którzy uznają, że to jest godne wynagrodzenie.

Radny  p.  P.  Cybułka przypomniał,  że  Wicestarosta  mówił  o  wielkich
zasługach Starosty, które to wynikają z prowadzenia Konwentów. Stwierdził,
że nie  przypomina sobie,  aby Starosta  przez 3 lata  przedstawił  chociażby
jedno  sprawozdanie  z  przebiegu  i  z  wyników  Konwentów.  Jest  to  ważna
dziedzina,  którą  radni  powinni  znać,  a  wnioskować  można,  że  Starosta
przeprowadza  Konwenty  dla  siebie  w  jakiś  innych  celach.  Nie  można  też
mówić  o  pozytywnych  osiągnięciach  Starosty,  skoro  obydwa  ZOZ-y  mają
ujemny wynik finansowy i to przechodzi bez echa, a odpowiedzialnym za to
bezpośrednio  jest  Starosta. Dodał,  że  gdy  podniósł  problem  ludzi,  którzy
wkrótce  zasilą  grono  bezrobotnych,  jako  odpowiedź  od  Starosty  usłyszał
inwektywy i obrazy.

Etatowy Członek Zarządu p. A. Kania powiedział, że jak został członkiem
Zarządu to poczuł się gorszy, gdyż panuje tu taka atmosfera od 2,5 roku, że
teraz może coś nieuczciwie  zrobić.  To wszystko,  o czym się tu  mówi  jest
rzeczą względną i nie zgadza się z radnym p. D. Majcherkiem, bo nie każdy
może być Starostą. Jeżeli  ktoś chciałby być Starostą, to musi być do tego
predysponowany,  musi  mieć  określone  zdolności  i  umiejętności,  a  może
i  mieć  trochę  szczęścia  zostając  radnym.  Powiedział,  że  zadał  sobie  trud
prześledzenia zarobków radnych, które są przecież publikowane i są na tej
sali  osoby,  które  o  wiele  więcej  zarabiają  niż  Starosta. Stwierdził,  że ma
porównanie jak się pracuje i  ile się ma czasu wolnego gdy pracuje się na
stanowiskach  w  samorządzie,  a  jak  poza  samorządem. Natomiast  jeżeli
chodzi  o  płace  pracowników,  to  jako  przedstawiciel  Zarządu  może
powiedzieć, że o pracowników się dba i otrzymali oni podwyżkę w kwietniu
2003r., w kwietniu 2004r. oraz w kwietniu 2005r. Poza tym, jak Wicestarosta
wspomniał,  wypracowano wysoką nadwyżkę budżetową w wielkim trudzie.
Powiedział, że na spotkaniach klubów uzgodniono, że w zaistniałej sytuacji
podwyżka dla Starosty jest uzasadniona i dlatego pojawił się taki wniosek,
a do radnych należy teraz głosowanie i porównywanie tego również ze swoimi
dochodami.  Osobiście  byłby zadowolony  gdyby  ta  decyzja  radnych  była
pozytywna.
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Radny  p.  M.  Szymanek powiedział,  że  rozumie  żal  radnego  p.  D.
Majcherka, który żyje w realnych czasach, obserwuje te wszystkie procesy
socjologiczne, ale radni tak do końca nie ponoszą odpowiedzialności za to,
jaka  jest  sytuacja  w  kraju.  A  sytuacja  w  kraju  jest  zła  ekonomicznie,
gospodarczo,  politycznie. Gdzie by nie  popatrzeć można dużo krytykować,
dużo wnosić uwag i mówić o pewnych rzeczach dobrych i złych. Najgorzej
jest  wtedy,  jeżeli  sytuacja  finansowa  wszystkich  mieszkańców  jest  tak
dramatyczna,  że  zaczyna  się  ją  porównywać  z  sytuacją  innych  osób,
sąsiadów. To wzbudza wiele emocji, często nienawiści, bo uważamy że mamy
się coraz gorzej. Stwierdził, że on nie chciałby patrzeć w takim kontekście, bo
tu należy konkretnie zastanowić się nad tym, czy podwyżka wynagrodzenia
wiąże się z efektami pracy, bo każda podwyżka mobilizuje i nadaje pewnej
nowej  chęci,  nawet  przy  takich  dużych  pensjach  nobilitacja  finansowa
pobudza  do  kolejnych  działań. Jako  radny  II  kadencji  poinformował,  że
zawsze jeżeli chodziło o pensję Starosty, czy innych przedstawicieli, radni byli
przychylni do tego, ponieważ w zeszłej kadencji Starosta p. J. Rosół również
pracował  i  otrzymał  podwyżki. Nie  chciałby  żeby  to  było  postrzegane
politycznie.  Można  rozważać,  czy  to  jest  godziwe,  czy  niegodziwe
wynagrodzenie  i  na  pewno  z  perspektywy  mieszkańców  jest  to  wysokie
wynagrodzenie.  Nie  zgodziłby  się  jednak  z  kolegą,  że  nie  ma  żadnych
efektów,  bo  patrząc  na  to  obiektywnie,  a  on  zawsze  stara  się  tak
obserwować,  to  zmiany  występują  wokół  nas, np.  widoczne  są
restrukturyzacje  szpitali. Była  mowa o  zadłużeniu  szpitali  –  to  zadłużenie
powstało już o wiele wcześniej za sprawą dyrektora p. S. Ogórka. Podczas
posiedzeń  Zarządu  te  tematy  są  omawiane  i  ciągle  konsultowane  są  z
dyrektorami szpitali pewne kierunki reformy. Stwierdził, że on osobiście jest
za projektem uchwały. 

Radny p. P. Cybułka stwierdził, że chciałby się odnieść do jednego zdania
wypowiedzianego przez radnego p. M. Szymanka, który powiedział: „My nie
ponosimy odpowiedzialności za to co dzieje się w tym kraju”. Zwracając się
do radnego p. M. Szymanka zapytał: „Czy jeszcze radny p. Hlubek mieszka w
innym kraju, czy w Polsce mieszka? I nie ponosimy za to odpowiedzialności
jako  radni?  Kto  powołał  p.  Mariana  Hlubka  do  Zarządu?  Pan  Starosta
powołał.”

Radny  p.  M.  Szymanek powiedział,  że  rozumie  oburzenie  radnego
p. P. Cybułki, ale wypowiadał się w kontekście ogólnym – decyzje, ustawy
zapadają ministerialnie, reformy zapadają ministerialnie. Dziwi się radnemu
p. P. Cybułce, że obarcza go zachowaniem radnego p. M. Hlubka, którego zna
bardzo  słabo  i  w  zasadzie  nic  nie  wie  o  jego  życiu.  Nie  ponosi
odpowiedzialności, za to co p. Hlubek robił w latach 90., tak samo jak nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne wystąpienia radnego p. P. Cybułki,
czy  ewentualne  jakieś  jego  prace.  P.  Cybułka  jest  radnym i  ma  do  tego
prawo, a to co robi idzie na jego konto.

Radny p. D. Majcherek zwrócił się do p. A. Kani, że jeżeli informuje, iż były
pewne  podwyżki,  to  niech  powie  jaki  jest  średni  zarobek  pracownika
Starostwa Powiatowego, niech powie, że średnia podwyżka była rzędu 15 zł.
Poza  tym,  ze  zdumieniem  słyszy,  że  dyrektor  p.  S.  Ogórek  był  sprawcą
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wszelkich  nieszczęść,  skoro  właśnie  ten  Zarząd  i  Starosta  go  bronili,  gdy
zadawał pytanie za co dyrektor dostaje premie. Dziś okazuje się, że nie ma
dyrektora p. S. Ogórka, a nikt nie bierze odpowiedzialności za to co się działo
kiedy on był. Stwierdził,  że nigdy przez te 3 lata nie kierował się kluczem
politycznym,  ale  ktoś  starając  się  posterować  dyskusją  zasugerował,  że
głosowania  odbywają  się  pod  kątem  politycznym.  Jakby  przyjrzeć  się
dotychczasowym głosowaniom, to można stwierdzić, iż niejednokrotnie Rada
głosowała  w  sposób  zgodny.  Przecież  nie  ma  radnego  na  tej  sali,  który
kieruje  się  ideologią  polityczną.  Natomiast  osobiście  kieruje  się  on
odpowiedzialnością za to, co było przedstawiane przez 3 lata w programie.
Uważa  jako radny  Majcherek,  że  nie  jest  w stanie  zrealizować  programu,
który  przedstawiał  przed  wyborem na  radnego  i  kiedy  już  dostał  mandat
zaufania, dlatego że propozycje, które są przedstawiane na komisji później
na sesjach niestety nie znajdują uznania. Prawdopodobnie za rok większość
radnych ponownie podejmie decyzję, że chce reprezentować ten Powiat, więc
chciałby  wiedzieć  jasno  i  czytelnie,  co  głoszą  oni  w  programach,  a  jak
zachowują  się  gdy  przyjmowana  jest  pewna  strategia,  pewne  kierunki
działania. Jest przekonany, że do końca kadencji powinno się bardzo ważne
głosowania  przeprowadzać  właśnie  w  sposób  imienny,  żeby  potencjalni
wyborcy nie byli kolejny raz oszukiwani, że co innego pisze się w programie,
a zupełnie co innego prezentuje się w trakcie głosowania.   

Etatowy  Członek  Zarządu  p.  A.  Kania oświadczył,  iż  podwyżki  dla
pracowników  na  pewno  nie  wynosiły  15  zł.  Wymienił  we  wcześniejszej
wypowiedzi  trzy  podwyżki  z  dokładnymi  datami. Dodał,  iż  oprócz  tych
podwyżek,  Wicestarosta  w  przypadkach,  gdy  zarobki  pracowników  były
bardzo niskie regulował je jeszcze dodatkowo. Natomiast w tej chwili nie jest
przygotowany  na  podanie  dokładnej  wysokości  średniej  podwyżki,  ale
wynosiły one co najmniej od 10% do 20%. Poinformował, że on jako członek
Zarządu otrzymał podwyżkę od 1 października 2004r. w wysokości 300 zł.
brutto. Stwierdził, że Zarząd pracuje w zespole, który przyjął pewne kryteria i
priorytety, m.in. były takie, że nie przyznał sobie podwyżek ze względu na
oszczędności  i  potrzeby  podwyżek  dla  pracowników,  bo  w  niektórych
przypadkach były bardzo niskie kiedy zaczynała się ta kadencja. Chodzi o to,
żeby  była  pełna  świadomość  jakie  było  działanie  Zarządu  w stosunku  do
pracowników. 

Wicestarosta Powiatu p. J. Żywina stwierdził, iż z wieloma wypowiedziami
radnego p. D. Majcherka się zgadza i zdaje sobie sprawę, że trzeba podejść
do sprawy bez emocji. Wspomniał już, że nie wszystko się udało, ale jak się
mówi o plusach, to mówi się także o minusach. Zarząd także o tym rozmawia
i  przeżywa,  jeżeli  czegoś  nie  uda  się  dokonać.  Stwierdził,  iż  w  pewnym
momencie radny p. D. Majcherek powiedział  nieprawdę mówiąc o średnich
podwyżkach dla pracowników. Jeżeli będzie takie życzenie Rady, to o całej
polityce  kadrowo  -  płacowej  radni  zostaną  poinformowani.  Podkreślił,  iż
najmniejsza podwyżka wynosiła 10 razy więcej od kwoty, którą podał radny
p. D. Majcherek.

Radny p.  D.  Majcherek zwracając  się  do  ludzi,  którzy  stworzyli  obecny
Zarząd  i  go ukonstytuowali  powiedział,  że  myśli,  iż  dobrze by  było,  żeby
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kandydatowi na Starostę, który pojawi się w przyszłości zadać pytanie: „Czy
Pan/Pani uważa, że wynagrodzenie 9.300 zł. jest godziwym wynagrodzeniem
i  czy  to  wynagrodzenie  pozwala  Panu/Pani  wziąć  odpowiedzialność
i  kandydować  na  Starostę/Starościnę”.  Powinno  to  być  jedno  z  pytań
sondażowych przed tym, niż wskaże się ten układ, który będzie decydował
o  tym kto  zostanie  Starostą.  Jest  przekonany,  że  gdyby  dziś  to  badanie
przeprowadzić,  to  99%  osób  uznałoby,  że  obecne  wynagrodzenie  jest
atrakcyjnym wynagrodzeniem i gdyby była taka szansa to ubiegaliby się o to
stanowisko.  Oprócz  radnych  jest  wielu  mieszkańców  Powiatu,  którzy
spełniają  standardy,  morale,  wykształcenie  i  gdyby  przeprowadzić  takie
badanie sondażowe, a Starosta byłby wybierany w drodze konkursu, to przez
tydzień  byliby  przyjmowani  chętni  na  poziomie  od  odpowiedzialności  do
obecnie proponowanego wynagrodzenia, które jest godziwe i jest atrakcyjne.

Radny  p.  M.  Szymanek stwierdził,  iż  był  ostatnio  zszokowany,  gdy
dowiedział  się  ile  zarabiają  prezesi  banków,  członkowie  zarządów  i  rad
nadzorczych różnych spółek – to są kwoty np. 40 tys. zł., 400 tys. zł. na
miesiąc. Społeczeństwo  również  jest  tym  zszokowane,  ale  poprzez  taką
właśnie dyskusję i rozważanie tego tematu Rada jest także tak postrzegana.
Ostatnio niestety o samorządowcach praktycznie nie mówi się dobrze, tak jak
o politykach, sejmie, bo to idzie z góry. Tak samo wszyscy są wrzucani do
jednego worka, czy to jest lewa czy prawa strona sceny politycznej - wszyscy
są uznawali za złodziei. Stwierdził, że tak to odczuwa, mimo iż nie poczuwa
się do tego nazewnictwa i osobiście mógłby tu wyłożyć swój każdy zarobiony
grosz  i  coś  powiedzieć  na  temat  swojej  działalności. Sytuacja  jest  tak
nieprzychylna,  że  tego  typu  dyskusje  pogrążają  samorządowców  jeszcze
bardziej. Przez jeszcze jakiś czas opinia taka będzie panowała, dopóki nasz
sejm nie przejdzie takiej  rewolucji  moralnej,  gdzie coś się zmieni,  chociaż
osobiście w to nie wierzy. Dopiero wtedy samorządowcy i inni politycy będą
mogli być odbierani pozytywnie. 

Radny p. D. Majcherek stwierdził, iż to co powiedział radny p. M. Szymanek
jest dobre, natomiast nie on wprowadził ten projekt uchwały pod obrady i nie
czuje się  odpowiedzialny  za przebiegającą dyskusję,  gdyż nie  podpisał  się
pod tym projektem.

Radny  p.  S.  Szulik zgłosił  w  imieniu  Klubu  Radnych  NIP  wniosek
o ogłoszenie 5 minut przerwy przed głosowaniem nad projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przypomniał, iż Zarząd Powiatu
zaproponował  poprawkę  do  projektu  uchwały  polegającą  na  realizacji
zawartych w nim postanowień od dnia 1 czerwca br. Dodał także, iż Komisja
Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny, która wydała opinię pozytywną do ww.
projektu  zawnioskowała,  aby  postanowienia  uchwały  były  realizowane  od
dnia 1 lipca br. Wobec tych dwóch wniosków Przewodniczący Rady przystąpił
do głosowania  wniosku Komisji  Zdrowia  jako dalej  idącego.  W głosowaniu
udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem wniosku glosowało 11 radnych, 1
głos  był  przeciwny,  7  radnych  wstrzymało  się  do  głosu.  Wniosek  został
przyjęty. Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na wniosek Klubu
Radnych NIP.
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Po przerwie wznowiono obrady.   

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił Komisję Skrutacyjną
o  przedstawienie  swojego  wyboru  jeżeli  chodzi  o  przewodniczącego  tej
Komisji,  a  następnie  o  przeprowadzenie  głosowania.  Poinformował,  że
głosowanie  przeprowadza  się  w  ten  sposób,  że  Przewodniczący  Rady
wyczytuje  nazwiska  radnych,  każdy  radny  wstaje  i  mówi  czy  jest  „za”,
„przeciw”,  czy  „wstrzymuje  się”,  następnie  podchodzi  do  Komisji
Skrutacyjnej, która będzie miała listę i  członkowie Komisji  Skrutacyjnej po
wypowiedzeniu  przez  radnego  jednego  ze  słów  „za”  „przeciw”  lub
„wstrzymuję się”  zakreślą odpowiednia rubrykę, a wówczas radny podpisze
swój wybór. 

Radny p.  J.  Rosół jako  przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  przedstawił
protokół  z  ukonstytuowania  się  Komisji  Skrutacyjnej  dla  ustalenia
wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego – p. Jana Materzoka. Protokół
stanowi załącznik nr 51 do protokołu.  

Następnie  przeprowadzono  głosowanie  imienne  w  celu  ustalenia
wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego p. Jana Materzoka.

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów Przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej p. J. Rosół przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej
powołanej na XXXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 23 czerwca
2005r.  dla  przeprowadzenia  głosowania  imiennego  w  celu  ustalenia
wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego p. Jana Materzoka. Protokół ten
wraz ze zbiorczą kartą do głosowania imiennego w tym zakresie stanowią
załącznik nr 52  do protokołu.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala na  podstawie  protokołu
Komisji  Skrutacyjnej  stwierdził,  że  uchwała  Nr  XXXVI/415/2005 Rady
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia  wynagrodzenia dla Starosty
Wodzisławskiego – p. Jana Materzoka  została podjęta. Uchwała ta stanowi
załącznik nr 53  do protokołu.

Ad. 11 u)

 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego
na 2005 rok (zwiększenie planu dochodów o 40.380 zł),  stanowiący
załącznik  nr 54  do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów,
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Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej
i Rodziny.    

Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na
2005 rok. W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 20 radnych.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/416/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
zmian  w  budżecie  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2005  rok  została  podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik  nr 55  do protokołu.

Ad. 11 v)

 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego
na 2005 rok (podział nadwyżki budżetowej), stanowiący załącznik nr
56  do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Organizacyjno-
Prawnej,  Komisję  Budżetu i  Finansów,  Komisję  Oświaty,  Kultury  i  Sportu,
Komisję Infrastruktury,  Rolnictwa i  Ochrony Środowiska,  Komisję Zdrowia,
Opieki Społecznej i Rodziny oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego.       

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na
2005 rok. W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/417/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
zmian  w  budżecie  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2005  rok  została  podjęta
i stanowi załącznik nr 57 do protokołu.

Ad. 11 w)

 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego
na 2005 rok (zwiększenie planu dochodów o 130.000 zł), stanowiący
załącznik nr 58  do protokołu.
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów
oraz Komisję Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na
2005 rok. W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych. Za
przyjęciem głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/418/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
zmian  w  budżecie  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2005  rok  została  podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 59 do protokołu.

Ad. 11 x)

 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego
na 2005 rok (zmiany w planie  wydatków budżetowych),  stanowiący
załącznik  nr 60  do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów
oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.    

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na
2005 rok. W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 20 radnych. Za
przyjęciem głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było. 
 
Uchwała  Nr XXXVI/419/2005 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie
zmian  w  budżecie  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2005  rok  została  podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 61 do protokołu.

Ad. 12

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przedstawił  następujące  pisma
skierowane do Rady Powiatu:
-pismo p. Marii Tatarczyk dotyczące budowy wieży nadawczej sieci telefonii

komórkowej POLKOMTEL (załącznik nr 62 do protokołu),
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-pismo  p.  Henryka  Rduch  dotyczące  natychmiastowego  zrealizowania
skutków  wynikających  z  dysponowania  uprawnieniami  na  jego  gruncie
(załącznik nr 63 do protokołu),

-pismo  Sądu  Rejonowego  w  Gliwicach  dotyczące  wpisu  do  Krajowego
Rejestru Sądowego z dnia 06.06.2005r. zmian w statucie Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. (załącznik nr 64 do protokołu).

Przewodniczący Rady przedstawił także informację o udziale Prezydium Rady
Powiatu  w  spotkaniach  i  uroczystościach. Następnie  zapoznał  radnych  z
terminem sesji  i  harmonogramem posiedzeń  komisji  w  miesiącu  sierpniu,
jednak  w związku z propozycją  większości  radnych  ustalił  termin  kolejnej
sesji  na dzień 25 sierpnia,  a nie jak wcześniej  planowano 18 sierpnia  br.
W związku z tym przewodniczący poszczególnych komisji Rady ustalili nowe
terminy posiedzeń komisji zgodnie z załącznikiem nr 65 do protokołu.

Ad. 13

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Powiatu
p. E. Wala zamknął obrady XXXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Protokołowała:
Lidia Glassmann-Rybińska
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