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Protokół Nr  XXXIV/05 
z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 20 kwietnia  2005 roku. 
 

 
Sesja Rady Powiatu  rozpocz�ła si�  w   dniu 20 kwietnia  2005 r.  o godz. 11.00. 
Miejscem obrad  była sala  Powiatowego  Centrum Konferencyjnego  przy Zespole 
Szkół Technicznych w Wodzisławiu �l.  
 
Ad.1  
 
Na wst�pie Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala przywitał 
zebranych, otworzył sesj�  i na podstawie listy obecno�ci  stwierdził wymagane 
quorum.     W   sesji   w    momencie   rozpocz�cia   obrad  uczestniczyło  18 
radnych. W trakcie obrad liczba  radnych zwi�kszyła si� do 23.  Lista obecno�ci  
radnych stanowi zał�cznik nr  1 do niniejszego protokołu.  
 
Ponadto w sesji  udział wzi�li kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu, 
naczelnicy wydziałów  Starostwa    Powiatowego.  
 
Ad. 2  
 
Porz�dek obrad  XXXIV  sesji   Rady Powiatu przedstawiał si� nast�puj�co : 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno�ci obrad.  
2. Przedstawienie porz�dku obrad.  
3. Przyj�cie protokołów  z obrad  XXXII  i XXXIII sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie  z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie od XXXII  sesji oraz 

informacja  o   sytuacji finansowej  zespołów opieki zdrowotnej.  
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Wnioski i o�wiadczenia  radnych. 
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

   8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania  ze   składu   Komisji    
         Rewizyjnej     Rady  Powiatu   Wodzisławskiego   Wiceprzewodnicz�cego    
         Komisji   p.   Mirosława    Szymanka. 
   9.   Wybór Członka Zarz�du Powiatu Wodzisławskiego 

10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud�etu Powiatu za rok 2004 oraz 
podj�cie   uchwały w sprawie absolutorium dla Zarz�du Powiatu. 
a)  przedstawienie sprawozdania Zarz�du z wykonania bud�etu Powiatu za    
      2004 rok, 
b) opinia Składu Orzekaj�cego RIO o sprawozdaniu Zarz�du z wykonania         
      bud�etu, 
c) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu bud�etu oraz w sprawie udzielenia    

absolutorium, 
d) opinia Składu Orzekaj�cego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium, 
e) dyskusja, 
f) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyj�cia sprawozdania z 

wykonania  bud�etu  za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Zarz�dowi 
Powiatu.  
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  11.    Wyst�pienie Starosty Powiatu Recklinghausen  p. Hansa – Joachima Welta.  
  12.    Rozpatrzenie projektów uchwał w nast�puj�cych sprawach : 
          a) zmiany uchwały Nr XXIII/251/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                    
              28 czerwca 2004 roku w   sprawie   wyra�enia   zgody   na   zło�enie   przez   
              Powiat Wodzisławski wniosku  o finansowanie z   Europejskiego   Funduszu    
              Społecznego  – Zintegrowany  Program Operacyjny  Rozwoju Regionalnego    
              –  projektu pod nazw� „Wyrównywanie    szans   edukacyjnych    przez     
              programy    stypendialne    -         wspieranie  rozwoju edukacyjnego    
              studentów”  oraz    przyj�cia  „Regulaminu stypendium dla studentów”,  
          b) zmiany  uchwały     Nr XXIII/246/2004    Rady   Powiatu      Wodzisławskiego    
              z   dnia   28.06.2004 r. w  sprawie  ustalenia organizacji oraz szczegółowych  
              zasad ponoszenia  odpłatno�ci   za   pobyt    w Powiatowym O�rodku  
              Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami      Psychicznymi  w   Wodzisławiu �l., 

c) wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Pszów na realizacj� 
zada�   przy     drogach powiatowych; 

d) wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Wodzisław �l. na  
      realizacj�   zada� przy drogach powiatowych,  

         e)  zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2005 rok ( dot. planu                       
              dochodów  i wydatków  jednostek bud�etowych),  
         f)  zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2005 rok (  zwi�kszenie  

      dochodów i wydatków o kwot� 1691769 zł). 
13.  Informacje bie��ce. 
14.  Zamkni�cie obrad XXXIV sesji.  

 
 

 
Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala    przedstawił  poprawk� do 
porz�dku obrad.  
W zwi�zku z odwołaniem wizyty delegacji  Powiatu Recklinghausen wniósł o 
skre�lenie  punktu 11 porz�dku obrad, po czym poddał wniosek pod głosowanie.  
W głosowaniu  udział wzi�ło 20 radnych. Za przyj�ciem poprawki było 20 radnych, 
głosów wstrzymuj�cych i przeciwnych nie było. 
Punkt 11 porz�dku obrad w brzmieniu - Wyst�pienie Starosty Powiatu 
Recklinghausen  p. Hansa – Joachima Welta został skre�lony.  
 

 
Nast�pnie Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala wniósł o 
poszerzenie porz�dku  obrad o punkt 11 dotycz�cy   rozpatrzenie projektu uchwały w 
sprawie zmiany uchwały Nr IV/47/2003 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia   30 
stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad  naliczania  oraz wypłacania diet  radnym 
Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Głos przeciwny  zgłosił radny p. Mieczysław Kowalski,  kieruj�c ponadto pytanie do 
Przewodnicz�cego Komisji Organizacyjno – Prawnej  i Przewodnicz�cego  Rady, czy 
znane były w trakcie opiniowania projektu uchwały przepisy ustawy z dnia 6 stycznia 
2005 roku o  zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Dodał, �e 
ustawa ta powstała w  podobnych okoliczno�ciach jak projekt uchwały. Zapytał, czy 
wzi�to pod  uwag� brzmienie  § 41 Statutu Powiatu precyzuj�cego  form� 
przedstawiania projektu uchwały, co jego zdaniem  nie zostało dopełnione.  
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Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala  odpowiedział, i� przepisy 
prawa, o których radny wspomniał były znane w trakcie przygotowywania projektu 
uchwały. Dodał,  �e proponuje a�eby wszystkie sprawy w przedmiotowym temacie 
omówi� i przedyskutowa� we wła�ciwym punkcie, to jest dotycz�cym rozpatrzenia  
projektu uchwały. Powiedział równie�, i� je�eli Rada odrzuci  poprawk�,  wówczas 
nie b�dzie mo�liwo�ci szczegółowego   przedstawienia  przepisów prawa w tym 
zakresie. W zwi�zku z powy�szym zwrócił si� o przyj�cie poprawki.  
 
  
Radny p. Damian Majcherek - stwierdził, �e nie mo�na popiera� wniosku, który 
posiada wad� formalno - prawn�.  Ponadto powiedział, �e nie widzi powodu, dla 
którego nale�ałoby zmienia� zasady  naliczania diet. W zwi�zku z powy�szym 
chciałby zna� powody z jakich  Zarz�d  Powiatu zmienił zdanie jakie prezentował, 
kiedy konstruowane były zasady naliczania diet. Powiedział, �e pami�ta, co  kto 
wtedy proponował, pami�ta stanowisko Zarz�du Powiatu. Podziela stanowisko  p. M. 
Kowalskiego, a�eby odrzuci� poprawk�, tym bardziej, �e w obecnym czasie nie ma  
na sali obsługi prawnej  sesji. Dodał, �e je�li projekt ma skaz� prawn�, to 
niewła�ciwe jest jego  przyj�cie  do porz�dku obrad.  
 
  
Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala  w powy�szej sprawie 
odpowiedział, i�  nikt nie stwierdził �e projekt uchwały ma wad� prawn�, widnieje na 
nim podpis radcy prawnego. Powiedział, �e dyskusja jaka w tym momencie jest 
inicjowana powinna odby� si� we wła�ciwym punkcie obrad, co mo�liwe jest poprzez 
wprowadzenie proponowanego punktu porz�dku obrad.  
 
Radny p. Mieczysław Kowalski  ad vocem  do  wypowiedzi Przewodnicz�cego 
Rady, powiedział �e zamierza przybli�y� radnym tok post�powania przy 
sporz�dzaniu, przedkładaniu Radzie i wycofywaniu projektów uchwał.  Poprzednie  
sporz�dzane i przedstawiane Radzie projekty uchwał,  Przewodnicz�cy kierował do 
wszystkich komisji, natomiast przedmiotowy projekt uchwały dotycz�cy wypłacania 1 
zł.  Przewodnicz�cy  koncepcj� tak� przedstawił w mediach  i  zamierza  j� uratowa�.  
 
Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala  prosił, aby radny nie „robił 
wycieczek osobistych”.  Przypomniał, �e to wła�nie Rada Powiatu na poprzedniej 
sesji skierowała do Komisji Organizacyjno – Prawnej  wszystkie cztery projekty 
uchwał w sprawie zmiany  zasad  naliczania diet z pro�b�,  aby  ta komisja 
wypracowała jeden projekt  uchwały  i przedstawiła go Radzie.  
Posiedzenie Komisji odbyło si� terminie  po wysłaniu materiałów sesyjnych ( co 
wyja�nione było w pi�mie do radnych, do którego doł�czono projekt uchwały)  wobec 
czego mo�liwe stało si� przedstawienie projektu uchwały w proponowanej poprawce 
do porz�dku obrad.  Prosił o zaprzestanie prowadzenia polemiki i skupienie si� na 
temacie, czy Rada chce zaj�� si�  problemem diet,  bior�c  pod uwag� proponowan� 
zmian� porz�dku obrad.  
Nast�pnie  Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala  przeprowadził 
głosowanie wniosku o poszerzenie porz�dku obrad     o punkt  dot.    rozpatrzenia 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/47/2003 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia   30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad  naliczania  
oraz wypłacania diet  radnym Powiatu Wodzisławskiego. 
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W głosowaniu udział wzi�ło 20 radnych.  Za przyj�ciem poprawki było 11 radnych, 
przeciwnych było 4 radnych, 5 głosów było wstrzymuj�cych.  
Rada Powiatu nie przyj�ła poprawki do porz�dku obrad.  
 
Z kolei Starosta Powiatu p. Jan Materzok  poprosił o  wniesienie do porz�dku 
obrad punktu dot.  rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmian w  bud�ecie 
Powiatu Wodzisławskiego na 2005 rok, co zwi�zane jest z konieczno�ci� 
uzupełnieniem wniosku  na realizacj� zadania zwi�zanego z odwodnieniem  i 
remontem chodnika przy ul. 1 Maja w Godowie  w ramach programu SPOR. 
 
Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala  przeprowadził głosowanie 
wniosku o uj�cie w porz�dku obrad  punktu 11 g dotycz�cego rozpatrzenia projektu 
uchwały w sprawie  zmian w  bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2005 rok. W 
głosowaniu udział wzi�ło 21 radnych.  Za przyj�ciem poprawki było 20 radnych, 
przeciwnych głosów nie było, 1 głos był wstrzymuj�cy. 
Poprawka została przyj�ta. 
 
Porz�dek obrad  XXXIV   sesji   wraz z przyj�tymi   poprawkami  przedstawiał si� 
nast�puj�co : 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno�ci obrad.  
2. Przedstawienie porz�dku obrad.  
3. Przyj�cie protokołów  z obrad  XXXII i XXXIII sesji Rady Powiatu.  
4. Sprawozdanie  z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie od XXXII  sesji oraz    
      informacja  o   sytuacji finansowej  zespołów opieki zdrowotnej.  
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 
6.  Wnioski i o�wiadczenia  radnych. 
7.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania  ze   składu   Komisji    
      Rewizyjnej     Rady  Powiatu   Wodzisławskiego   Wiceprzewodnicz�cego    
      Komisji   p.   Mirosława    Szymanka. 
9.    Wybór Członka Zarz�du Powiatu Wodzisławskiego 

 10.   Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud�etu Powiatu za rok 2004 oraz  
    podj�cie   uchwały w sprawie absolutorium dla Zarz�du Powiatu 
    a) przedstawienie sprawozdania Zarz�du z wykonania bud�etu Powiatu za    

     2004 rok, 
 b) opinia Składu Orzekaj�cego RIO o sprawozdaniu Zarz�du z wykonania         
     bud�etu, 
c) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu bud�etu oraz w sprawie  
     udzielenia    absolutorium, 
d) opinia Składu Orzekaj�cego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w  
     sprawie udzielenia absolutorium, 
e) dyskusja, 
f)    rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyj�cia sprawozdania z     
      wykonania  bud�etu  za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Zarz�dowi  
      Powiatu.  

  11.    Rozpatrzenie projektów uchwał w nast�puj�cych sprawach : 
          a) zmiany uchwały Nr XXIII/251/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                    
              28 czerwca 2004 roku w   sprawie   wyra�enia   zgody   na   zło�enie     
              przez  Powiat Wodzisławski wniosku  o finansowanie z   Europejskiego    
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              Funduszu    Społecznego  – Zintegrowany  Program Operacyjny  Rozwoju  
              Regionalnego –  projektu pod nazw� „Wyrównywanie    szans    
              edukacyjnych    przez            programy    stypendialne    -         wspieranie   
              rozwoju edukacyjnego studentów”  oraz    przyj�cia  „Regulaminu  
              stypendium dla studentów”,  
          b) zmiany  uchwały     Nr XXIII/246/2004    Rady   Powiatu       
              Wodzisławskiego  z   dnia   28.06.2004 r. w  sprawie  ustalenia organizacji  
              oraz szczegółowych zasad ponoszenia  odpłatno�ci   za   pobyt    w  
              Powiatowym O�rodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami       
              Psychicznymi  w   Wodzisławiu �l., 

  c) wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Pszów na  
      realizacj� zada�   przy     drogach powiatowych; 
  d) wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Wodzisław �l. na  

               realizacj�   zada� przy drogach powiatowych,  
  e) zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2005 rok ( dot. planu  

         dochodów  i wydatków  jednostek bud�etowych),  
     f)zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2005 rok (  zwi�kszenie  
        dochodów i wydatków o kwot� 1691769 zł), 

  g)zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2005 rok. 
12.Informacje bie��ce. 
13.Zamkni�cie obrad XXXIV sesji.  

 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala  poprosił radnych o wprowadzenie  w 
materiałach sesyjnych zmian w oznaczeniu kolejno�ci  punktów porz�dku obrad.  

 
Ad.  3 
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przeprowadził głosowanie nad 
przyj�ciem  protokołu z obrad  XXXII sesji Rady Powiatu,  w którym udział wzi�ło 22 
radnych. Za przyj�ciem protokołu było 22 radnych, głosów  przeciwnych i 
wstrzymuj�cych nie było.  
Protokół z obrad XXXII sesji został przyj�ty.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przeprowadził głosowanie nad 
przyj�ciem  protokołu z obrad  XXXIII sesji Rady Powiatu,  w którym udział wzi�ło 21 
radnych. Za przyj�ciem protokołu było 20 radnych, głosów  przeciwnych  nie było, 1 
głos był wstrzymuj�cy.   
Protokół z obrad XXXIII sesji został przyj�ty.  
 
  
 
Ad.  4  

 
Sprawozdanie  z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie od XXXII  sesji  przedstawił 
Starosta Powiatu p. Jan Materzok. Sprawozdanie jest zał�cznikiem nr 2 do 
protokołu.  
Informacj� o sytuacji finansowej  zespołów opieki zdrowotnej przedstawiła Naczelnik 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Bo�ena Capek.   Informacja jest 
zał�cznikiem nr 3  do protokołu.  
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Ad.  5  
 
Interpelacj� w sprawie  zagro�enia utraty miejsc pracy w Elektrociepłowni „Marcel” w 
Radlinie przedstawił radny p. Piotr Cybułka. Interpelacja jest  zał�cznikiem nr  4 do 
protokołu.  
 
Z kolei głos zabrał  radny p. Damian Majcherek, który powiedział, �e na jednej z 
sesji  Rady Miasta Wodzisławia �l�skiego  przyj�ty został wniosek  dotycz�cy 
przeprowadzenia przegl�du   stanu infrastruktury  drogowej w Wodzisławiu �l.  po 
zako�czeniu sezonu zimowego. Przegl�dy dróg miały odbywa� si�  przy 
współudziale  przedstawicieli rad dzielnic,  Rady Miasta. W tym celu  zwrócono si� do 
Starostwa  o współudział przedstawicieli Powiatu  w tym przedsi�wzi�ciu.   
Nast�pnie radny stwierdził,  �e działania   takiego zespołu   byłyby pomocne w 
opracowaniu mapy szkód,  jakie powstały w trakcie zimy.  Powiedział, �e z 
przykro�ci� stwierdza, i� wniosek nie uzyskał akceptacji w Starostwie Powiatowym, 
zatem pyta  o przyczyny z jakich  Powiat nie wzi�ł udziału w pracach zespołu. 
Powołanie takiego zespołu nazwał rozs�dnym posuni�ciem, mog�cym przynie�� 
okre�lone efekty. 
Nast�pne pytanie dotyczyło przyznania przez Zarz�d Powiatu  dla Domu Pomocy 
Społecznej w Gorzycach �rodków finansowych w wysoko�ci o jak� wyst�pił DPS, w 
przeciwie�stwie do wniosku Komendy Powiatowej  Pa�stwowej  Stra�y Po�arnej, na 
który Zarz�d przyznał kwot� ni�sz� ani�eli wnioskowana.  
Powiedział, �e by� mo�e oka�e si�, i�  przyznana  kwota oka�e si�  niewystarczaj�ca   
na sfinalizowanie zakupu samochodu. 
 
Radny p. Jerzy Rosół -  przypomniał, �e w trakcie  jednej z wcze�niejszych sesji  
pytał o mo�liwo�ci kontynuacji remontu ul. Paderewskiego,  wówczas zapewniono, i� 
prace b�d� kontynuowane. Zapytał,  o termin realizacji trzeciego etapu prac na tej 
drodze, jednocze�nie podkre�laj�c, i�  stan  techniczny  tego odcinka  stanowi 
niebezpiecze�stwo dla jego u�ytkowników.   
 
 
Radny p. Ireneusz Skupie� – nawi�zuj�c do uroczystej sesji zapytał, czy 
przewidywane s� sankcje finansowe dla radnych, którzy  nie uczestniczyli w sesji. 
Dodał, �e  przypadku negatywnej  odpowiedzi, nie b�dzie uzasadniał pytania, 
natomiast w przeciwnym wypadku  pozwoli sobie na komentarz.   
 
Radny p. Damian Majcherek – zabrał głos w uzupełnieniu pytania zgłoszonego  
przez przedmówc� twierdz�c,  �e zapewne termin zwołania sesji w pewnym stopniu 
zale�ny był od uczestnicz�cego  w organizacji  sesji ksi�dza. W tym samym terminie 
miało odby� si� posiedzenie Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Przeciwdziałania 
Bezrobociu i Promocji Powiatu, w której radny jest członkiem.  Termin posiedzenia  
został przeło�ony na jego wniosek, w czasie  poprzedzaj�cym  zwołanie sesji, o 
czym Przewodnicz�cy Rady wiedział.  Zwołanie sesji w tym terminie uniemo�liwiło 
mu wzi�cie udziału w obradach.  Zapytał, czy Przewodnicz�cy powzi�ł  tak� 
informacj� i czy nie było mo�liwo�ci  ustalenia daty obrad sesji na inny dzie�.   
Zasady wzajemnego współ�ycia i współpracy wskazuj�, i�  je�li. kto� przekłada 
termin posiedzenia Komisji to z góry jest wiadomo, i� istniej� okoliczno�c, które  
uniemo�liwiaj�, a�eby  w terminie wcze�niej zaproponowanym przeprowadzi� 
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posiedzenie.  Tymczasem, w tym samym terminie organizowana jest sesja. W 
efekcie ci,  którzy chcieli bra� udział  w sesji byli  wyeliminowani z uczestnictwa w 
obradach.  
 
Ad. 6  
 
Radny p. Piotr Cybułka zło�ył  o�wiadczenie  w formie skargi na działalno�� komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego dotycz�cej wyst�pienia pokontrolnego 
kontroli SPZOZ w Rydułtowach stanowi�ce zał�cznik nr 5 do protokołu. 
 
Nast�pnie przedstawił o�wiadczenie w sprawie absencji radnego p. Mariana Hlubka 
w nast�puj�cej tre�ci:  
„Nie sadziłem, �e kiedykolwiek przyjdzie nam zmierza� si� ze zjawiskiem 
przest�pczo�ci w wykonaniu ludzi  piastuj�cych najwy�sze stanowiska w naszym 
powiatowym samorz�dzie. I nie ukrywam, �e był to dla mnie jak równie� dla 
wi�kszo�ci my�l� radnych, a przede wszystkim dla naszych wyborców prawdziwy 
szok. Chocia� ilo�� ostatnio ujawnionych afer z udziałem  rz�dz�cych w pa�stwie, na 
ró�nych szczeblach  samorz�dów koalicji SLD - UP powinna  nas przyzwyczaja�  do 
takich zjawisk jako normy, to w sytuacji gdy to dotyczy naszego podwórka i lidera tut . 
SLD  trudno zachowa�  spokój i przej�� nad tym  do  porz�dku dziennego.  Na 
spotkaniach jakie przeprowadziłem z wyborcami  prezentowali oni bardzo  
emocjonalne  jednoznacznie  negatywne  reakcje wobec tego zdarzenia, ��daj�c od   
pozostałych  radnych  zaj�cia stanowiska  w tej bulwersuj�cej sprawie. Wielu z nas 
nie mie�ci si� w głowie, �e kto� kto byłby podejrzany o oszustwa i naruszenia prawa 
miałby czelno��  si�ga� po mandat radnego i członka  Zarz�du. Nie chc� ocenia� 
Pana radnego  w kategoriach prawnych, od tego s�  prokuratorzy i s�dziowie. Ja 
chc� oceni�  całe zdarzenie w kategoriach moralnych, w kategoriach  zwykłej ludzkiej 
uczciwo�ci  wobec nas samych jako radnych  tej samej Rady oraz,  a mo�e przede 
wszystkim w  kategoriach odpowiedzialno�ci przed wyborcami, którzy obdarzyli nas  
zaufaniem  i którym nale�y si� wyra�ny  sygnał   od pozostałych radnych  �e takie 
zachowania, jak wspomnianego radnego, budz� nasz jednoznaczny sprzeciw, �e nie 
godzimy si� na taki sposób sprawowania mandatu , �e wypracowujemy mechanizmy 
takiego wyłaniania członków Zarz�du Powiatu, który uchronił nas przed kolejn� 
kompromitacj�.   
Szanowni radni!  
Wiecie  tak dobrze jak ja, �e brak reakcji naszej strony daje powody,   by 
społecze�stwo mogło wypowiada� ogólne stwierdzenia,   typu – oni tam wszyscy s� 
jednakowi  lub,  �e  patrz� tylko swoich interesów. S� te� inne aspekty tej sprawy,  
jak chocia�by sposób wykonywania mandatu radnego przez  pana Mariana Hlubka 
oraz pobieranej przez niego diety. Jest wreszcie kwestia zatajenia przed Rad�  na 
ostatniej, na tej  sesji na której miało to by� odczytane, faktu  aresztowania radnego. 
Czy�by radni Powiatu Wodzisławskiego nie zasługiwali na przekazanie tak wa�nej 
informacji?  Nale�y sobie odpowiedzie� komu i dlaczego zale�ało by zatai� przed 
radnymi te informacje. Na co liczył Zarz�d  zachowuj�c si� w taki sposób.  Czy� 
wła�nie ta sytuacja nie jest wła�ciw� okazj� i sposobem na  samooczyszczenie 
�rodowiska radnych i całych władz powiatowych.  
Szanowni radni!. 
Wszystko za nas nie zrobi prokuratura  ani s�d. Mamy wystarczaj�co du�o  
mechanizmów prawnych w zakresie swoich kompetencji, aby systematycznie krok po 
kroku uzdrawia� �rodowisko samorz�dowe. Przypomn�, �e 21 lutego tego roku   
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grupa radnych zło�yła do Pana Przewodnicz�cego Rady Powiatu  wniosek o 
zwołanie nadzwyczajnej sesji. W uzasadnieniu pisali�my m. in cyt. czujemy si� 
gł�boko zaniepokojeni faktem aresztowania jednego z radnych a zarazem Członka 
Zarz�du Powiatu  p. Mariana Hlubka. Sytuacja ta wymaga  pilnego zwołania sesji 
Rady Powiatu celem zapoznania radnych  z okoliczno�ciami  i nast�pstwami 
zaistniałego faktu.  Dla samych  radnych,  jak i opinii publicznej  nie jest oboj�tne  
jakie stanowisko  w tej sytuacji zajmie Zarz�d Powiatu,  Starosta i Przewodnicz�cy 
Rady.  Istotnym dla radnych inicjatorów  nadzwyczajnej sesji był sposób w jaki radny 
b�dzie wykonywa� swój mandat  po aresztowaniu.  Uwa�ali�my, �e wskazane byłoby 
zaproszenie na sesje przedstawiciela prokuratury, aby w zakresie przewidzianym 
prawem  poinformował radnych  o całym zdarzeniu, gdy� radni nie chc� by� skazani 
na informacje prasowe i domysły.  Składaj�c wniosek  działali�my w oparciu o jedyny 
zapis w Statucie Powiatu mówi�cy o sesji  nadzwyczajnej to jest  § 15 ust. 4. 
Doło�ono wiele stara�, wywierano presje, u�yto wielu proceduralnych chwytów, by 
nie dopu�ci� do jej zwołania. Z przykro�ci�  musz� stwierdzi�, �e dobrej woli zabrakło 
równie� Panu Przewodnicz�cemu.  Po wycofaniu  si� trzech radnych 
wnioskodawców, Klub Radnych RDL  by da� wyraz swojego oburzenia zło�ył projekt 
uchwały  która miała by� form� sprzeciwu i zdecydowanego pot�pienia faktu, i� do 
grona radnych  i Zarz�du trafiaj�  ludzie  podejrzani o przest�pstwo i łamanie prawa.  
Projekt ten jest w swej istocie tak jednoznaczny  i czytelny w swej prostocie, �e 
jakiekolwiek  poprawianie,  uszczegóławianie  i dodatkowe  manipulowanie nad jej  
uszlachetnianiem b�dzie słu�yło zamazywaniu i umniejszaniu jego znaczenia.  
Osobnego omówienia wymaga konkurencyjny projekt autorstwa Pana 
Przewodnicz�cego  Rady p. E. Wali.  Nie mog� powstrzyma� takiej  opinii o 
lekcewa��cej  postawie wobec zwykłych  radnych. Dobrze zapami�tałem Pana 
stwierdzenie na jednej z poprzednich  pierwszych sesji  tej kadencji, �e nie lubi Pan 
słowa opozycja. Wła�nie w tym projekcie  kolejny raz dał Pan  temu wyraz. W 
nieoficjalnym dokumencie zatytułowanym symulacja nieobecno�ci radnych na  
wszystkich posiedzeniach dokonuje Pan segregacji radnych  według klucza,  kto jest 
przy władzy ten ma,  a kto j� krytykuje jest wart złotówk�,  jest równy temu , który 
przebywa w areszcie i jest podejrzany o popełnienie przest�pstwa. Dlaczego 
wyst�puje Pan teraz z takim projektem, jest sprawa  która szczególnie  trudna jest do 
przyj�cia. Najpro�ciej, je�eli Przewodnicz�cy jest  wart 700 punktów, nast�pni radni 
w hierarchii id� w tych punktach mniejszych, a zwykli radni s� warci 1 punkt. Czy�  
praca radnego polega tylko na  braniu udziału w sesji i komisjach”.  
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady p. Adam Gaw�da – w temacie zwołania sesji 
nadzwyczajnej powiedział, �e jako obywatel  Polski, mieszkaniec tego Powiatu,  jako 
Katolik  i jako Przewodnicz�cy Klubu Forum nie dopuszcza mo�liwo�ci  
podejmowania  jakichkolwiek dyskusji  na temat tego, czy uroczysta sesja, której 
przebieg wszyscy prze�ywali,   była zwołana  w stosownym terminie, i godzinie.  W 
tym czasie prezydenci wszystkich pa�stw, rz�dy i parlamentarzy�ci  potrafili 
przesun��  jakiekolwiek  swoje obowi�zki. Stwierdził, �e  jako Rada  nie mo�na 
dyskutowa�, czy  termin był wła�ciwy czy te� nie. �roda, godz. 12.00  była por�,  w 
której w Watykanie odbywały si� audiencje, zatem zamierzeniem było, aby  swoj� 
obecno�ci� przypiecz�towa� ten niepodwa�alny   fakt, �e Jan Paweł II  to najwi�kszy  
Polak.  
Nast�pnie zaapelował, �eby  nie podejmowa� dyskusji i polemiki w tym temacie, 
bowiem dla wszystkich jest to fakt oczywisty.  
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Natomiast w sprawie naliczania diet powiedział,  �e Rada  nie przyjmuj�c  do 
porz�dku obrad przedmiotowego punktu, nie dopu�ciła do dyskusji w tym temacie, w 
zwi�zku z czym  nie ma mo�liwo�ci wypowiedzenia si�, czy  naliczanie  diet jest 
wła�ciwe  i uzasadnione w takiej formie jak jest do tej pory. Dodał, �e takiej sytuacji  
do tej pory nie było,  zaistniała  ona w okoliczno�ciach w których  radny nie bierze 
udziału   w posiedzeniach sesji czy komisji. Propozycje zmian jakie zostały zło�one 
na poprzedniej sesji w formie 4 projektów przez poszczególne kluby,  skierowane 
zostały  do Komisji Organizacyjno – Prawnej,   natomiast  ubolewa� nale�y, �e w 
trakcie bie��cej sesji radni nie mog� na ten temat porozmawia�.  
 
Radny p. Antoni Tomanek – o�wiadczył, �e jest dumny z młodzie�y Powiatu 
Wodzisławskiego z racji tej, i� bierze ona  aktywny udział w akcjach honorowego 
dawstwa krwi. Uczniowie wszystkich szkół  ponadgimnazjalnych  przynajmniej dwa 
razy w roku honorowo oddaj� krew.  Poniewa�  w kraju  zapotrzebowanie na krew 
jest ogromne próbuje si� na  ro�ne sposoby  zainicjowa� formy  wspomaganie  
dawstwa krwi.  W tym celu PCK ogłosiło konkurs „Młoda krew ratuje �ycie”, w którym  
ZSP nr 2 w Rydułtowach  zaj�ł 1 miejsce w skali kraju, a  ZST  3 miejsce.  
W drugim wska�niku  ZST  zaj�ł 5 miejsce, a ZSP nr 2  - 6 miejsce.  
Na zako�czenie powiedział,  �e nale�ałoby  wyrazi�   uznanie dla młodzie�y bior�cej 
udział w akcjach honorowego dawstwa krwi,  wniosek taki zostanie przedstawiony na  
Komisji Zdrowia, a o podj�tych działaniach  Rada Powiatu zostanie poinformowana.  
 
Radny p.  Damian Majcherek  -    uwa�a, �e w trakcie tocz�cej si� dyskusji 
nast�piło  nadu�ycie emocjonalne, przykre  jest, �e kto� rozpoczyna swoje 
wyst�pienie słowami – ja katolik.  
Powiedział, �e ka�dy z obecnych prze�ywał  ( �mier� Papie�a)  na swój sposób, w 
gł�bi. Nie uwa�a, �e kto� był  gorszy podnosz�c temat ( sesji uroczystej),  uwa�a, �e 
jest to granie na niskich emocjach.  Miały miejsce  fakty ( nie uczestniczenie w sesji) i  
jest przykre, jak równie� nie do przyj�cia s� stwierdzenia, �e nale�ało  przeło�y�  
inne spotkania.  
W nawi�zaniu do wypowiedzi p. A. Tomanka powiedział, �e jest równie� dumny z 
młodzie�y Powiatu Wodzisławskiego.  
 
 
Radny p. Antoni Motyczka -  zabrał głos w  sprawie  wykorzystania sprz�tu  
medycznego  - mammotomu – b�d�cego na wyposa�eniu szpitala w Rydułtowach   
zakupionego z inicjatywy i przy  współudziale Rady Powiatu. Od 2 lat, mammotom  
jest na stanie szpitala, odpisywana jest amortyzacja, za�  sprz�t nie jest u�ytkowany, 
co  tłumaczy si� wysokimi kosztami zakupu  igieł i kosztami obsługi.  Powiedział, �e 
skoro tak, to nale�ałoby sprzeda� sprz�t innym podmiotom, które b�d� umiały  z 
niego korzysta�.  
Nast�pnie   poruszył temat  terminów sesji. Powiedział, �e nie b�dzie dyskutowa� na 
temat terminu sesji uroczystej, bo to wr�cz nie przystoi,  natomiast  jego wyst�pienie 
dotyczy terminów  zwoływania sesji zwykłych.  Powiedział, �e jako jeden z wielu  
nauczycieli,   ograniczony jest godzinami zaj��,  obecno�� na sesji mo�liwa jest 
wówczas, gdy obrady  zwoływane s�  w  jednym,  okre�lonym terminie.  W chwili, 
gdy odbywaj� si� obrady bie��cej  sesji Rady Powiatu, równocze�nie trwa sesja 
Rady Wydziału Politechniki �l�skiej, po�wi�cona 60 -  leciu  Wydziału, a w której nie 
mo�e uczestniczy�. Terminy  sesji  ustalone na przedostatni czwartek miesi�ca 
umo�liwiały radnemu ustalenie planu zaj�� i pracy w Radzie.  
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Nast�pnie poinformował, i� Zespół Szkół Technicznych  zdobył  5  kolejnych miejsc w 
Konkursie –  „Budowlaniec Roku”,  jaki  odbył si� w Poznaniu, co jest wielkim  
osi�gni�ciem.  Młodzie�y  nale��  si� słowa uznania.  
 
 
Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej p. Andrzej Korbica  - zabrał głos  w imieniu 
własnym i członków Komisji Rewizyjnej.   Powiedział, �e p. P. Cybułka w ci�gu 
całego roku zabierał głos w temacie  szpitala  rydułtowskigo, Dyrektora p. Kubka. 
 W trakcie  kontroli ci�gle naruszane były zasady  niewypowiadania  si� na temat 
jednostki i osób kontrolowanych. W chwili obecnej podejmowane s� próby wytykania, 
komisji, i�  naruszone i  nie spełnione były procedury.  Natomiast  termin zako�czenia 
kontroli był przesuwany, protokół  przygotowany został nieprawidłowo, a obecnie 
istniej� dwa protokoły  Zespołu Kontrolnego.  O�wiadczył, i�  „nale�y si� uderzy� w 
pier�”,  w chwili obecnej wytworzyła si� atmosfera rozgoryczenia,  oczekiwano na  
wielkie niedoci�gni�cia w jednostce kontrolowanej, czego nie było.  Dodał, �e w 
systemie demokratycznym, je�li co� zostało przegłosowane, wówczas nale�y  
przyj�� tak� wol�. Dost�pna jest dokumentacja  kontroli, z któr� mo�na si� 
zapozna�, natomiast na nast�pnej sesji przedstawione zostanie  wyst�pienie  Komisji 
Rewizyjnej.  
 
Radny p.  Ireneusz Skupie�  - odniósł si� do o�wiadczenia  p. P.Cybułki  
dotycz�cego sytuacji  p. M. Hlubka, sytuacji  w  jakiej znalazła si� Rada Powiatu.  
Jako członek Klubu Radnych SLD - UP zaprotestował  przeciwko  sformułowaniom 
jakie zostały zawarte w o�wiadczeniu. Powiedział, �e p. M. Hlubek do czasu 
wyja�nienia tej sprawy  zrezygnował z pracy w Zarz�dzie  Powiatu i nieformalnie  
wycofał si� z �ycia publicznego.  Natomiast kwestia postawionych oskar�e�, dla 
ka�dego orientuj�cego si� w procedurach prawnych,  nie jest równoznaczna z 
orzeczeniem o winie.  Zatem, prezentowanie takiego stanowiska  ( wyst�pienie p. P. 
Cybułki) uderza w cał� Rad�. Ponadto niepowa�ne  jest ��danie od Rady, aby 
wydawała o�wiadczenia w tej sprawie. Uwa�a, i� jest to  demagogia, politykierstwo i 
nabijanie sobie punktów w mediach. 
Nast�pnie powiedział,  �e w zwi�zku z tym, i�   p.  M. Hlubek został  os�dzony przez 
p. P. Cybułk�  jako przest�pca, jak równie�  stwierdzenia o aferach zwi�zanych z 
obozem władzy s� podstaw� zwrócenia si� do p. P. Cybułki, i� obraził on członków 
Klubu SLD - UP, po czym wymienił  wszystkie nazwiska  
 
Radny p. Jerzy Rosół -  wnioskował o spowodowanie, aby Komisja Rewizyjna 
przedstawiła  wyst�pienie pokontrolne.  
Nast�pnie wnioskował   o  zwrócenie  si�   do Zarz�du Województwa o   
zamontowanie   �wiateł  na     ulicy    Młodzie�owej   w    Wodzisławiu �l�skim  -  
Zawadzie w okolicach skrzy�owania z ulicami Dług�, Paderewskiego i Działkowców.  
Przypomniał, i� temat ten był ju� wielokrotnie  poruszany, osobi�cie jako 
przedstawiciel samorz�du mieszka�ców  wyra�a w imieniu mieszka�ców dzielnicy 
zasadno��  i poparcie tej sprawy.  
 
Radny p. Mirosław Szymanek -  powiedział, �e nie pozwala sobie na 
przedstawianie  pewnych faktów i argumentów mówi�cych o ty, �e co� złego dzieje 
si� w Komisji Rewizyjnej. Powiedział, �e szanuje ka�d� wypowied�  jaka 
przedstawiana jest  na forum sesji. P. P. Cybułka ma równie�  prawo odnie�� si� do  
ró�nych zdarze�, lecz wprowadza w bł�d Rad�. Problem  Zespołu Kontrolnego jest 



 11 

wszystkim  radnym znany, od dłu�szego czasu, Padło  mnóstwo uwag, były liczne 
wyst�pienia  ró�nych �rodowisk zwi�zane z działalno�ci� Zespołu Kontrolnego.  
Z wielkim ubolewaniem stwierdza, �e członkowie  Zespołu Kontrolnego nie do ko�ca 
znaj� podstawowe przepisy Statutu. Otó� wszyscy członkowie  Komisji  Rewizyjnej 
byli na szkoleniu, w trakcie którego mowa była o Komisji Rewizyjnej, Zespołach 
Kontrolnych jako grupie osób, które nie s� fachowcami we wszystkich dziedzinach.  
Dotyczy  to wszystkich członków komisji, natomiast p. Piotr Cybułka uzurpuje sobie 
prawo  wielkiego fachowca, znawc� tematów ZOZ - ów, tematów prawnych. 
 
W tym momencie  wypowied� przerwał radny  p. P. Cybułka pytaj�c 
Przewodnicz�cego, czy jest to o�wiadczenie, czy wykład  czy te�  inny rodzaj 
wyst�pienia.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala – stwierdził, �e powy�sza wypowied� 
jest o�wiadczeniem i poprosił p. P. Cybułki o niezakłócanie porz�dku.  
 
Kontynuuj�c radny   p. Mirosław Szymanek powiedział, �e w�ród radnych nie ma 
osób  o tak szerokim zakresie fachowo�ci, �e mo�liwe byłoby   jednoznacznie 
stwierdzenie, i�  dana placówka działa �le. Natomiast mo�liwe jest sygnalizowanie 
pewnych tematów, na podstawie aktów prawnych.  
Członkowie Komisji Rewizyjnej winni patrze� na sprawy bardzo szeroko, trzeba 
zwraca� uwag�, czy  działania były i s�  zgodne  i czy dalsze działania b�d� zgodne 
z prawem.  Wiele uwag było  co do sposobu prowadzenia kontroli. 
P. P. Cybułka  wyst�pował na sesji jako Przewodnicz�cy Klubu RDL  prezentuj�c 
tematy bardzo zbli�one  do tematyki prowadzonej kontroli. Komisja Rewizyjna  
wielokrotnie analizowała  te sprawy wysuwaj�c wnioski, i� takie działania s� na 
pograniczu prawa, ale szanuj�c prawa demokracji przyjmowała  takie stanowiska. 
Zada� nale�y pytania, czy  działaj�c niezgodnie  z prawem  mo�na komu�  zwraca� 
uwag�, wskazuj�c  niezgodno�� działa�  z prawem,  czy b�d�c �wiadomym, i� 
Zespół Kontrolny zaniechał pewne  procedury prawne  mo�liwa jest  akceptacja  i 
zwracanie uwagi komu�, skoro sami działamy  niezgodnie z prawem. Takie dylematy 
miała Komisja Rewizyjna. Sporz�dzone zostały  dwa oddzielne protokoły z przebiegu 
kontroli ró�ni�ce si�  od siebie, do których Dyrektor jednostki miał prawo  wnie�� 
uwagi. Dyrektor podwa�ył działalno�� Zespołu Kontrolnego, zwrócił uwag� na 
uchybienia prawne, nie�cisło�ci pomi�dzy obydwoma protokołami. Sugestie Komisji 
Rewizyjnej  zmierzały do ujednolicenia protokołu.  Niestety do ko�ca nic takiego si� 
nie zdarzyło. Maj�c na uwadze rozbie�ne protokoły, wniesione uwagi kierownika 
jednostki,  Komisja Rewizyjna stała przed dylematem – kto ma racj�. Doprowadzono 
do konfrontacji zapraszaj�c Dyrekcj� SPZOZ,  przy czym ci�gle jednak  było brak 
obiektywizmu ze strony Zespołu Kontrolnego.  Niektóre sprawy ju� s� na wokandzie 
s�dowej.  Komisja wypracowała  stanowisko prezentuj�c, i�  nale�y broni� prawa,  
nie mo�na bezpodstawnie krzywdzi�, ale nale�y równie� doceni�  prac�  jak� Zespół 
Kontrolny wykonał w trakcie wielu spotka�, konfrontacji i przy zgromadzeniu du�ej 
ilo�ci materiałów.  
Nast�pnie p. Mirosław  Szymanek przedstawił tre��  wyst�pienia Komisji Rewizyjnej,  
które  stanowi zał�cznik nr 6  do protokołu.  
Na zako�czenie powiedział,  �e temat nie został zamkni�ty, zwrócono si� do 
Zarz�du, aby na podstawie wszystkich  dokumentów Zarz�d mógł powoła�  
ekspertów  do zbadania  poszczególnych spraw.  
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Radny p. Jerzy Rosół -  powiedział, �e nie wszyscy ( członkowie Komisji 
Rewizyjnej)  identyfikuj� si� z powy�szym punktem widzenia. Osobi�cie nie 
identyfikuje si�  z tre�ci� wypowiedzi. Dodał, �e nie b�dzie komentował  wypowiedzi 
poprzednika.  
Nast�pnie   skierował   wniosek  do Zarz�du Powiatu o przygotowanie   i    
przedstawienie   na   forum  Rady  Powiatu wszystkich osi�gni�� młodzie�y szkół      
ponadgimnazjalnych. 
 
Radny p. Piotr Cybułka – powiedział, �e   przedstawił skarg�  na wyst�pienie 
pokontrolne Komisji Rewizyjnej przygotowane w dniu 18 kwietnia, a jako radny 
uwa�a, i� jest ono wadliwe.  Na to  zwraca uwag� Radzie Powiatu.  
Poinformował, i� na  tym samym posiedzeniu  zwrócił si� do Przewodnicz�cego 
Komisji o wydanie pisemnej  opinii  Biura Prawnego, która wcze�niej  to jest  w dniu 4 
kwietnia była przedstawiona na  posiedzeniu komisji.  
 
 
Ad.7  
 
Starosta Powiatu p. Jan Materzok - w sprawie zwolnie� w EC „Marcel” powiedział, 
�e kiedy osobi�cie miał wpływ na bieg zdarze� w Kopalni „Marcel” nast�powała w 
tym czasie prywatyzacja niektórych działów, w tym EC.  
Propozycja ( zmian własno�ciowych), któr� przedstawiono  w  Elektrociepłowni nie 
ró�niła si� od przedstawionej mi�dzy innymi firmie „Ema – Trans”, a która obecnie 
jest spółk� z ograniczon� odpowiedzialno�ci�, a której 76 % jej udziałów nale�y do 
Kompanii W�glowej KWK „Marcel”.  Jej kondycja jest bardzo  dobra.  Wynika z tego,  
i� prywatyzacja była wła�ciwa  i w taki sposób miała by� przeprowadzona 
prywatyzacja Elektrociepłowni.  
Niestety, w pewnym momencie nast�piło dynamiczne działanie niektórych osób i 
zamiast spółki z.o.o, której wła�cicielem byłaby Kopalnia „Marcel”   wymy�lono  tzw. 
akcjonariat pracowniczy, czyli wła�cicielem spółki ( która dzier�awiła a nie była 
wła�cicielem),  została załoga  EC. Mówienie w chwili obecnej  o problemach to 
nast�pstwo wówczas akceptowanych rozwi�za�. 
W miar� upływu czasu swoje udziały w EC załoga  sprzedała i dzisiaj 2-3 osoby  s� 
strategicznym wła�cicielem firmy.  Natomiast obecnie wskazuje si�, aby Starosta 
zaj�ł si�  tym problemem i podj�ł działania w tej sprawie.   
Starosta stwierdził, �e aczkolwiek nie jest to zadanie  Starosty zajmie si� powy�sz� 
problematyk�.  
Kontynuuj�c   powiedział, i�  wskaza� nale�y, i� to EC jest winna zaistniałej sytuacji. 
Gdy załoga miała prawo decydowa� o przedsi�biorstwie i doprowadzi� do wła�ciwej 
prywatyzacji,  jak� przeprowadzono w innych zakładach (  Ema – Trans,  SEJ - spółki  
z 100 %  kapitałem  JSW ), wtedy załoga Kopalni  „Marcel” odst�piła od tej 
propozycji.  Dzisiaj  mo�na kupi�  spr��one powietrze 3 razy taniej, za� prawem 
kopalni jest zakup po cenach  zdecydowanie ni�szych.  
Nast�pnie powiedział, �e Elektrociepłownia miała by� wkomponowana w program 
uciepłowienia Wodzisławia, Radlina oraz w program  zarz�dzania energi� na terenie 
Powiatu. W tym stanie rzeczy EC działa sama dla siebie,  generuj�c zyski dla swych 
wła�cicieli przy czym  w potworny  sposób degeneruje si� maj�tek, a brak jest 
jakichkolwiek inwestycji. Kopalnia nie ma wpływu na sposób funkcjonowania firmy. 
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Natomiast pytania typu,  co Pan Starosta zamierza w tej sprawie zrobi� jest 
nadu�ywaniem poj��.  
Kontynuuj�c powiedział, �e załoga miała wi�kszo�ciowy pakiet, który sprzedała, a 
dzisiaj 3 prywatne osoby zarz�dzaj�  spółk�, która  to dzier�awi Elektrociepłowni�, a 
spółka mogłaby  by� jej wła�cicielem. Przy takim rozwi�zaniu  Kopalnia „Marcel” 
wniosłaby do spółki cały maj�tek byłej EC. Mo�liwe byłoby poszukiwanie 
strategicznych  wła�cicieli, którzy doinwestowaliby Elektrociepłowni�. Tym sposobem 
mogłaby  by� doskonałym �ródłem energii dla Wodzisławia i Radlina,  a tym samym 
wkomponowa� si� równie� w plan poprawy powietrza na terenie Radlina.  
Z informacji jakie posiada Starosta  wynika, i� Kompania W�glowa chce odebra� 
Elektrociepłowni� spółce  to jest rozwi�za� umow� dzier�awy,   lecz umowy zostały 
tak skonstruowane,  �e staje si� to niemo�liwe.   Swego czasu maj�tek EC za długi 
miał by� przekazany Miastu Radlin, co stworzyłoby na pewno  problemy zwi�zane z 
zarz�dzeniem Elektrowni� przez Miasto.  Miasto nie skorzystało z oferty.  
Coraz mniej  odbiorców korzysta z usług EC, a przy tak wysokich kosztach stałych i 
zdegenerowanym maj�tku, nie potrafi ona wypracowa� zysków. Zjawisko to b�dzie 
si� pogł�biało dopóki nie znajd� si� nowe rozwi�zania, dzi�ki którym b�dzie mogła 
funkcjonowa�.  
Na zako�czenie podkre�lił, i� załoga miała mo�liwo�� wpływu na bieg zdarze�,  
bowiem na pocz�tku był to akcjonariat pracowniczy,  czyli załoga była wła�cicielem 
spółki prawa handlowego, która wydzier�awiła EC od Kompanii W�glowej, natomiast 
pó�niej stosunki własno�ciowe zostały zachwiane.  
 
W sprawie kontroli dróg powiatowych powiedział, �e  postulat Miasta Wodzisławia 
jest znany, natomiast PZD ma swój własny pogl�d na sprawy co do stanu dróg 
powiatowych na terenie Wodzisławia. Kontrola  została wykonana przez PZD, jest 
pełna ewidencja wszystkich uszkodze�  i dalsze  działania b�d� szły w kierunku 
załatwienia tego problemu. Dodatkowa kontrola  nie jest potrzebna. Po upływie 2 - 3 
miesi�cy, gdy znane b�d� wyniki prac PZD dla poprawy stanu dróg wówczas 
mo�liwe b�dzie  podj�cie tego tematu i analiza wyników. Z informacji wynika, i� PZD 
ma pełn� kontrol� i posiada  dokładn� ewidencj� wszystkich uszkodze� na drogach 
powiatowych w Wodzisławiu.  
W sprawie  dofinansowania  windy w DPS, która musi by�  zamontowana  celem 
standaryzacji tej jednostki powiedział, �e na Powiecie ci��y obowi�zek sfinansowania 
tej inwestycji. Pierwotna oferta była zbyt droga, natomiast w aktualnej propozycji 
nast�puje całkowite  pokrycie kosztów ze strony Powiatu.  Ró�nice, co do wysoko�ci 
dofinansowania inwestycji w DPS i PPSP wynika z faktu, i�  samochód jaki  zakupi 
Stra� jest samochodem doposa�onym w najnowocze�niejszy sprz�t jaki je�dzi do 
wypadków i ró�nych katastrof. W zwi�zku z powy�szym  koszt zakupu wynosi około  
300 tys. zł. Dofinansowanie  w 50 % stanowi  o tym, �e Komenda Główna  
Pa�stwowej Stra�y zabezpiecza drugie 50 %. Tym sposobem uruchomiona zastaje 
procedura zakupu  samochodu. Obecnie na wyposa�eniu stra�y  jest  podobny 
samochód, lecz jest ju� wysłu�ony. Ponadto  zakres  nieodzownego sprz�tu 
specjalistycznego  rozszerza si�  podczas gdy brak jest  miejsca na jego montowanie 
w samochodzie, jaki znajduje si� na wyposa�eniu Stra�y. 
W ramach doposa�enia brany pod uwag� jest fakt, i� funkcjonuje ju� Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego, w planach jest dalsze jego rozwijanie. Zakup wozu  
specjalistycznego jest  cz��ci� strategii doposa�enia słu�b ratowniczych 
funkcjonuj�cych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.  
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W sprawie remontu  ulicy Paderewskiego  powiedział, �e  sprawa ta jest 
przedmiotem uwagi. 
 
W temacie o�wiadczenia p. P. Cybułki dotycz�cym p. Hlubka odpowiedział, �e 
Zarz�d  Powiatu i wszyscy, którzy chcieli problem rozwi�za� zachowali si� wła�ciwie, 
problem  rozwi�zali.  Powiedział, �e  nie nale�y wydawa� wyroków, bowiem Rada do 
tego nie jest powołana, natomiast je�li człowiek nie jest skazany prawomocnym 
wyrokiem to nie ma �adnych przesłanek, aby twierdzi�  �e nie mo�e wykonywa� 
okre�lonych funkcji. Dodał, �e  jego zdaniem  problem na stan  dzisiejszy jest 
rozwi�zany.  
 
Wicestarosta p. Józef �ywina  -  uzupełnił  odpowied� na temat dofinansowania 
zakupu samochodu Stra�y Po�arnej.  Powiedział, �e PPSP zwróciła si� do Zarz�du z 
pro�b� o dofinansowanie zakupu samochodu w wysoko�ci 160 tys., a udzielono 
dotacji w wysoko�ci 150 tys. Ró�nica wynika st�d, i�  samochód kosztuje w 
granicach 310 tys. zł. Komenda Powiatowa zwróciła si� o mniejsz�  kwot� 
wychodz�c z zało�enia, i�  mo�liwe b�dzie pozyskanie ze strony Powiatu  kwoty 
około 100 tys. zł. Ponadto Komenda zamierzała  zwróci� si�  do gmin o 
współfinansowanie przedsi�wzi�cia. Trudno�ci w uzyskaniu  dofinansowania  z  
gmin,  wpłyn�ły na podj�cie przez Zarz�d Powiatu decyzji o przyznaniu kwoty 150 
tys. zł,  a wnioskodawcy zapewnili, i� taka kwota b�dzie wystarczaj�ca.  
W sprawie remontu  ulicy Paderewskiego odpowiedział, i� rozpatrywany na bie��cej 
sesji projekt uchwały w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z 
Miastem Wodzisław zawiera zapis dotycz�cy kontynuacji prac zwi�zanych z 
remontem ulicy Paderewskiego,  jaki wykona Powiat we własnym zakresie.  
Je�li uchwała zostanie podj�ta  podpisane  zostanie porozumienie w tym zakresie.   
 
 
Nast�pnie głos zabrał Dyrektor SPZOZ p. Roman Kubek  odpowiadaj�c  na 
zapytanie p. Motyczki w sprawie wykorzystania sprz�tu mammotomu.  Powiedział, �e 
procedura biopsji mammotomijnej  wyceniona jest przez  NFZ  na 900 zł.  Igła do 
biopsji, która jest igł� jednorazow� kosztuje 1400 zł.  W zwi�zku z tym,   na ka�dym 
zabiegu szpital traci 500 zł., zatem trzeba znale�� dodatkowe  �rodki.  Uruchamiany 
jest program obejmuj�cy biopsje mammotomijne, którego realizacj� planuje si� 
rozpocz�� od miesi�ca maja. ZOZ jest w programie mammografii i �rodki jakie 
uzyska szpital z tego tytułu planuje si� przeznaczy� na zakup  igieł. Dodał, �e 
stosowana  metoda tradycyjna,   wykonywana przez wspaniałych fachowców m.in. 
p. dr Małeckiego,  wyceniona jest przez fundusz na 1750 zł. Ró�nica jest du�a, tym, 
bardziej, �e dochodz� koszty znieczule� i inne. Zgadza si� z uwagami i stanowiskiem 
p. Motyczki, sprz�t od 1,5 roku  nie jest wykorzystywany, natomiast jest to 
nast�pstwem  tego, �e  Fundusz Zdrowia wycenił  procedur� bardzo nisko. 
Potwierdził, �e  jest  to jedyny mammotom w tym rejonie.  
Ponadto  powiedział, �e zwrócono si� do organizacji kobiecych tzw. Organizacji 
Kobiet Aktywnych. Dzi�ki  podj�tej współpracy organizowane b�d�  akcje celem 
pozyskania �rodków na brakuj�ce fundusze  do prowadzenia biopsji. 
 
 
Radny p. Ireneusz Skupie�  - poprosił o odpowied�  w sprawie sankcji finansowych 
dla radnych, którzy nie uczestniczyli w sesji uroczystej przypominaj�c, i� w sytuacji 
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gdy odpowied� nie b�dzie satysfakcjonuj�ca udzieli uzasadnienia  do swojego 
zapytania.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala – w tej sprawie poprosił o opini� radc� 
prawnego.  
 
Mecenas Aleksandra Miera – odpowiedziała, i� z prawnego punktu widzenia  na 
podstawie zasad naliczania i wypłacania diet przyj�tych uchwał� Rady Powiatu 
nale�ałoby stwierdzi�, �e zgodnie z § 2 zał�cznika z kwoty maksymalnej diety 
nast�puj�  wskazane odliczenia.  Maj�c na uwadze, i� § 2 nie rozró�nia rodzaju sesji 
nale�ałoby uzna�, �e z prawnego punktu widzenia  przepis ten znajduje 
zastosowanie bez wzgl�du na rodzaj sesji.  
 
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala  powiedział, �e proporcjonalnie  
odliczenia za nieobecno�� na sesji  zostan� dokonane.  
 
  
Radny p. Ireneusz Skupie�   -  powiedział, �e odpowied� go zaszokowała i gor�co 
protestuje. Stwierdził, �e jest to złamanie konstytucyjnej zasady �wiecko�ci pa�stwa, 
rozdziału ko�cioła od pa�stwa, niezale�nie, nie deprecjonuj�c, nie chciałby, aby  
radni tak zrozumieli i osobi�cie brał  udział w tej uroczysto�ci, był to wybór sumienia. 
Natomiast uroczysto��  ta miała charakter religijny  i w zwi�zku z tym, jako organ 
samorz�dowy, którego dotycz� konstytucyjne zasady rozdziału ko�cioła od pa�stwa, 
nie mo�e zgodzi� si� na to, aby ktokolwiek, który na przykład  z powodu sumienia nie 
mógłby uczestniczy� w takiej uroczysto�ci, zostaje w jakikolwiek sposób 
dyskryminowany.  
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. Eugeniusz  Wala  - ustosunkowuj�c si� do 
poprzedniej wypowiedzi stwierdził, �e nie pami�ta  czy radny p. Ireneusz Skupie�  był 
obecny na sesji, czy nie.  Prosi jednak, popieraj�c w tej sprawie 
Wiceprzewodnicz�cego, aby o sesji po�wi�conej Wielkiemu Polakowi nie 
dyskutowa�.  O�wiadczył, �e ka�demu radnemu, który poczuł si� dotkni�ty  
( poprzez odtr�cenie cz��ci diety) osobi�cie ze swoich pieni�dzy wypłaci ró�nic� w 
wysoko�ci utraconej cz��ci diety. 
Z kolei  w temacie  uwag zgłaszanych pod adresem  organizacji pracy Rady, (to jest  
niezwołania  sesji zwi�zanej z aresztowaniem p. Hlubka, projektu uchwały w sprawie 
diet, zwołania sesji uroczystej i innych) odpowiedział, �e w �adnym z tych 
przypadków nie zostało złamane prawo.    
W temacie sesji nadzwyczajnej p. P. Cybułka u�ył sformułowa� „w imi� zwykłej 
uczciwo�ci, manipulowania faktami ..” Przewodnicz�cy  powiedział, �e nie 
manipulował faktami, trzymał si�  prawa, które mówi i� wniosek winien by� 
kompletny.  
Przewodnicz�cy nie ma prawa zwoływania sesji nadzwyczajnej, zgodnie ze Statutem  
mo�e zwoła� sesj� zwyczajn�  lub  w porozumieniu ze Starosta  sesj� uroczyst�. 
Termin  zwołania sesji zwyczajnej nale�y wył�cznie do praw Przewodnicz�cego. 
Nast�pnie powiedział, �e w poniedziałek 21.02. o godz. 8.00 dzwoniono do niego  z 
redakcji z pytaniem o termin sesji nadzwyczajnej, to jest  w czasie w  którym taki 
wniosek nie był zło�ony. Informacja o wniosku została  elektronicznie   przekazana 
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przez p. Cybułka do prasy w dniu 20.02.br.,  natomiast  wniosek do Biura Rady 
wpłyn�ł dnia 22 lutego, po pozbieraniu  podpisów od grupy radnych.  Nast�pnie 
Przewodnicz�cy zwrócił si� do radnego ( p. P. Cybułka)  z pro�b� o 
niemanipulowanie faktami, jednocze�nie stwierdził, �e jako  Przewodnicz�cy  trzyma 
si� prawa.  Jest w posiadaniu dokumentu, który otrzymał z jednej z redakcji.   Dodał, 
i� zło�ony wniosek  nie był kompletny, nie miał porz�dku obrad ( co zostało 
wyja�nione w pismach do wszystkich radnych)  i po stwierdzeniu braków zwrócił si� 
do wnioskodawców o uzupełnienie.  
Ponadto powiedział, i�  wnioskodawcy zwrócili si�, aby prokuratura w zakresie 
przewidzianym prawem poinformowała radnych o sprawie.    W tej sprawie  osobi�cie 
skontaktował si� z prokuratur�, w której  zapytano, dla jakiego interesu  społecznego  
i publicznego  maj� zosta� przedstawione  informacje. Granice prawa s� takie, �e 
radny został aresztowany i przedstawiono mu zarzuty.  Prokuratura skierowała pismo 
z informacj� o aresztowaniu podaj�c   konkretny artykuł Kodeksu Post�powania 
Karnego. Wiadome jest, i� prokuratura nic wi�cej w tym zakresie nie ujawni, zatem 
zaproszenie na sesj� jej przedstawiciela  nie przyczyniłoby si� do uzyskania wi�kszej 
ilo�ci  informacji, ani�eli zawarta w pi�mie.  
W sprawie projektu  uchwały o zmian� zasad naliczania wysoko�ci diet  powiedział, 
�e nast�piło  zapotrzebowanie  na dokonanie zmian co zwi�zane było z faktem 
aresztowania radnego. Rodziło si�  pytanie, czy radny mo�e pobiera� pieni�dze. Nie 
było zamierzeniem, i� radny ma otrzyma� 1 zł, natomiast chodziło o to, aby radny 
otrzymywał diet� chocia�by w wysoko�ci 1 zł, bowiem  diet� musi otrzyma�.  
Projekt uchwały w tej samej sprawie przedło�ony przez Klub Radnych RDL zdaniem 
radców prawnych nie był zgody z prawem, projekt Przewodnicz�cego skonstruowany 
był w taki sposób, �e od maksymalnej wysoko�ci diety odj�ta została kwota  ( bez 
�adnej polityki)  300 zł ka�demu radnemu.  Projekt ten był przygotowany jako 
materiał do dyskusji.   Natomiast   dokument pomocniczy miał by� dokumentem do 
dyskusji.  Ubolewa nad tym, �e Rada nie przyj�ła do porz�dku obrad  punktu 
dotycz�cego  projektu uchwały wypracowanego przez Komisj� Organizacyjno – 
Prawn�,  bo tam radni funkcyjni traktowani s� jednakowo. Mo�liwa jest do 
zaproponowania  kwota 50 zł, czy te� 100 zł. Zwrócił uwag�, i� dyskusja trwa  w 
punkcie o�wiadczenia, natomiast winna odbywa� si� w merytorycznie wła�ciwym 
punkcie. Ponadto zadał retoryczne pytanie, dlaczego nikt z radnych nie przyszedł na 
posiedzenie Komisji Organizacyjno – Prawnej,  aby zaprezentowa� swoje zdanie w 
tej sprawie, natomiast  tu zbijany jest kapitał.  
W sprawie terminu zwołania  sesji uroczystej  i uwag p. D. Majcherka powiedział, �e 
nie wpłyn�ło �adne pismo odno�nie zmiany terminu posiedzenia Komisji Rozwoju 
Gospodarczego..., jedyna Komisja która zmieniła termin posiedzenia to Komisja 
Organizacyjno – Prawna, której osobi�cie jest członkiem. Dodał, aby w przyszło�ci 
nie dochodziło do niejasno�ci to Przewodnicz�cy Komisji powinni informowa� na 
pi�mie o zmianie terminów posiedze�.  
W sprawie terminu sesji powiedział, �e nieprzypadkowo wybrano �rod� godzin� 
12.00 , co stanowiło wiadom�  symbolik� .  
W sprawie terminów sesji zwyczajnych powiedział, �e ustalony jest stały termin 
zwoływania sesji wskazany na  przedostatni czwartek miesi�ca.  Je�li zachodz� 
okoliczno�ci, a taka sytuacja miała miejsce, o planowanych zmianach  Rada jest 
informowana. Termin bie��cej sesji został zmieniony ze wzgl�du na zapowiedzian� 
wizyt�  delegacji niemieckiej,  Starosta p. Welt miał uczestniczy� w sesji Rady 
Powiatu. Ponadto przesuni�cie godziny rozpocz�cia sesji było zwi�zane z 
planowanymi spotkaniami strony niemieckiej.  Radni z miesi�cznym wyprzedzeniem 
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zostali poinformowani, za� od przyszłego miesi�ca terminem sesji b�dzie 
przedostatni czwartek miesi�ca. 
 
 
Radna p. Edyta Cogiel – powiedziała, �e z ogromnym za�enowaniem wsłuchuje si� 
w dyskusj� dotycz�c� terminu sesji uroczystej,  czy nale�na jest dieta, czy te� nie.  
Zaproponowała, aby radni, ci którzy  poczuwaj� si�,  zrzekli si� wynagrodzenia  i 
przekaza�  te pieni�dze na cel charytatywny.  
 
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala -  w tej sprawie powiedział, �e jest to 
apel, który bardzo mu si� podoba.  
 
Radny p. Damian Majcherek -  w nawi�zaniu do odpowiedzi Starosty Powiatu w 
sprawie Elektrociepłowni powiedział, �e rozmija si� z prawd�. Jako przedstawiciel 
zwi�zków zawodowych uczestniczył w tych rozmowach,  st�d ma zapytania. Jak to 
si� stało, �e pracownicy EC „1 Maja” pracuj� do dzi� w strukturach Kompanii 
W�glowej. Jak to si� stało, �e jako Dyrektor dwóch Ruchów  apelował do Ruchu 
„Marcel”,     a    ludzie   zadziałali   na   swoj� szkod�. Jak to było w przypadku Ruchu  
„1 Maja”,  �e ludzie wybrali rozwi�zania  nie takie jakie były preferowane przez 
Dyrektora. Zach�cano do prywatyzacji polegaj�cej nie na utrzymywaniu  oddziałów  
w ramach struktur  kopalni, lecz na wyrzucaniu ich poza jej teren.  
Kontynuuj�c radny powiedział, �e to była inicjatywa byłego dyrektora, 
sprywatyzowania cz��ci oddziałów Ruchu, aby stworzy� spółk�,  której obecnie ju� 
nie ma.  
 
 Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala  zwrócił uwag�, aby radny  
przedstawiaj�c histori� nie odpowiadał sobie na pytania, natomiast zadał konkretne 
pytanie.  
 
Kontynuuj�c radny p. Damian Majcherek – prosił o wyja�nienie, jak to si� stało, �e 
cz��� załogi zakładu, której obecny Starosta był dyrektorem  wybrała model 
bezpieczny, cz���  na własne �yczenie skazała si�  na aktualny stan rzeczy.  
 
 
Starosta Powiatu p. Jan Materzok – powiedział, �e p. D. Majcherek zapomniał o 
jednej rzeczy, mianowicie �e ka�da prywatyzacja  była form� zmian  uzgodnion� 
przez załog�,  natomiast jest niuans, �e z chwil� gdy przyst�piono do prywatyzacji w  
Kopalni „Marcel” osobi�cie nie był ju� jej  dyrektorem i nie podejmował  takich decyzji. 
Wiadome jest równie�, �e przed podj�ciem takich decyzji  prywatyzacyjnych  
spisywany był protokół uzgodnie� z załog�, nie prowadzono prywatyzacji, której 
forma nie byłaby zaakceptowana.  
 
 
 
Ad. 8   
 
Projekt uchwały w sprawie odwołania  ze   składu   Komisji     Rewizyjnej     Rady  
Powiatu   Wodzisławskiego   Wiceprzewodnicz�cego    Komisji   p.   Mirosława    
Szymanka jest zał�cznikiem nr 7. 
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Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala poinformował,  �e wpłyn�ła rezygnacja 
p. M. Szymanka z członkostwa w Komisji Rewizyjnej,  w zwi�zku z czym przedstawia 
si� niniejszy projekt uchwały.  
Ponadto poinformował, i�  Komisja Organizacyjno – Prawna  wydała pozytywn� 
opini� o przedmiotowym projekcie uchwały.   
 
W dyskusji głosów nie było, w zwi�zku z czym Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz 
Wala przeprowadził głosowanie, w którym udział wzi�ło 23 radnych. Za przyj�ciem 
uchwały glosowało 22 radnych, 1 osoba była przeciwna, głosów wstrzymuj�cych nie 
było.  
 
Uchwała Nr XXXIV/375/2005 w sprawie odwołania  ze   składu   Komisji    
Rewizyjnej     Rady  Powiatu   Wodzisławskiego   Wiceprzewodnicz�cego    
Komisji   p.   Mirosława    Szymanka została podj�ta.  
 Uchwała jest zał�cznikiem nr 8 do protokołu.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala w zwi�zku z odwołaniem p. M. 
Szymanka z członkostwa i  funkcji Wiceprzewodnicz�cego  Komisji Rewizyjnej zło�ył 
mu podzi�kowania za dotychczasowa  prac�  w tej komisji.  
 
 
 
 
 
Ad. 9  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala  poinformował, i� w dniu 6 kwietnia 2005 
roku Starosta Powiatu skierował pismo wnioskuj�ce o wybór  p. M. Szymanka na  
Członka Zarz�du Powiatu Wodzisławskiego.  
Wybór nast�puje w sposób tajny.  
Komisja Organizacyjno – Prawna wypowiedziała si� pozytywnie o projekcie uchwały 
w tej sprawie.  
Projekt uchwały jest zał�cznikiem nr 9 do protokołu.   
Zgodnie z  przepisami Statutu nale�y powoła� Komisj� Skrutacyjn� celem 
przeprowadzenia głosowania tajnego, wobec czego poprosił o podawanie 
kandydatur.  
I tak p. Gra�yna  Durczok zaproponowała  p. Ireneusza  Skupnia, który  zapytany 
przez Przewodnicz�cego Rady o  zgod�, potwierdził jej wyra�enie.  
P. Stanisław  Szulik zaproponował p. Bo�en�  R�czka, która zapytana przez  
Przewodnicz�cego Rady o  zgod�, potwierdziła jej wyra�enie.  
P. Bo�ena  R�czka zaproponowała p. Edyt� Cogiel, która zapytana przez  
Przewodnicz�cego Rady o  zgod�, potwierdziła jej wyra�enie.  
 
Wobec braku innych kandydatur Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala 
przeprowadził głosowanie nad zamkni�ciem listy. W głosowaniu udział wzi�ło 23 
radnych,  za wnioskiem było 23 radnych, głosów wstrzymuj�cych i przeciwnych nie 
było.  
Z kolei Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala  przeprowadził głosowanie nad 
powołaniem składu osobowego Komisji Skrutacyjnej. W głosowaniu udział wzi�ło 23 
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radnych. Za  powołaniem  powy�szych kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej 
było 23 radnych, głosów wstrzymuj�cych i przeciwnych nie było.  
Rada Powiatu  wybrała Komisj� Skrutacyjn�   w osobach : p. Ireneusz Skupie�, 
p. Bo�ena R�czka, p. Edyta Cogiel.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala  poprosił o ukonstuowanie  si� Komisji 
Skrutacyjnej, sporz�dzenie protokołu, przedstawienie zasad głosowania  tajnego. 
 
 
Radny p. Damian Majcherek   zwrócił si� o zarekomendowanie przez Starost� 
Powiatu,  jako wnioskuj�cego,  kandydata na Członka Zarz�du Powiatu. 
 
Radny p. Jerzy Rosół – poprosił, aby radca  prawna przedstawiła opini�, co do 
skuteczno�ci głosowania w tej sprawie.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala      odpowiedział, �e Rada wybiera 
Członka Zarz�du w zwykł� wi�kszo�ci�  głosów  w  obecno�ci przynajmniej połowy  
ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.  
Zasady te zostan� przedstawione przez Komisj� Skrutacyjn�.  
 
Starosta Powiatu p. Jan Materzok  powiedział, �e  w zwi�zku z tym, i� p. Marian 
Hlubek zło�ył rezygnacj� zachodzi konieczno�� uzupełnienia składu Zarz�du. Wyniki 
przeprowadzonej konsultacji wpłyn�ły na podj�cie kolegialnej decyzji  o wysuni�ciu 
kandydatury p. Mirosława Szymanka.  
Jest to osoba młoda, która wiele  wniesie  do pracy w Zarz�dzie szczególnie w 
zakresie pracy z młodzie��,  ma do�wiadczenie w pracy zawodowej w tym zakresie.  
By� mo�e Zarz�d w wi�kszym stopniu ukierunkuje si� na sprawy zwi�zane z prac� z 
młodzie��, sprawy te s� niezwykle wa�ne, aby nie zatraci� z pola widzenia ludzi 
młodych.  
 
Radny p. Damian Majcherek - stwierdził, �e poj�cie kolegialne kojarzy si�  z 
pewnego rodzaju  uzgodnieniami, które dotycz�  reprezentacji jakie s� w Radzie 
Powiatu.  Zapytał jakie� to było kolegium, czy było to kolegium  jednego Klubu, które 
reprezentuje Starosta.  Uwa�a, i� takie kolegium winno by� reprezentacj� wszystkich 
klubów. Powiedział, �e jego zdaniem jeden czy te� dwa kluby to nie jest kolegium, 
lecz kole�e�stwo. Zapytał, czy p. Starosta pokusił si� przeprowadzenie konsultacji z 
wszystkimi klubami jakie s� w Radzie Powiatu  
 
 Starosta Powiatu p. Jan Materzok odpowiedział, i� zrobił dokładnie to co zrobiłby 
p. Majcherek gdyby był Starost�.  Dodał, �e zrobił to do czego był zobligowany, 
ponadto podejmowano próby szerszej konsultacji. Ostatecznie  podj�ta została 
decyzja o przedstawienie  powy�szej kandydatury.  
 
Wobec nieukonstytuowania si� Komisji Skrutacyjnej  została ogłoszona przerwa, po 
wznowieniu  obrad głos zabrał  
radny p. Piotr Cybułka,   który  w imieniu Klubu Radnych RDL  wezwał p. Mirosława 
Szymanka do przeproszenia radnych p. Cybułki, p. Sobali  i p. Szcz�snego, �e w 
kontek�cie prowadzonej kontroli w SPZOZ zostali nazwani w prasie  nierobami. 
Powiedział, �e aktywno�ci zaanga�owania  w wypełnianiu mandatu radnego nie 
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mo�na tym osobom zarzuci�, dlatego  u�ywanie tego rodzaju  okre�lenia jest wysoce  
niewła�ciwe i zasługuje na publiczne przeproszenia.  
Ponadto radny p. Mirosław Szymanek bezprawnie wyst�pił w imieniu Komisji 
Rewizyjnej na XXX sesji Rady Powiatu.  Komisja podj�ła  uchwał�, i� na skierowan� 
do komisji interpelacj� Klubu RDL  zostanie przedstawione stanowisko po 
zapoznaniu si� z tre�ci� protokołu z kontroli.  Tym  wyst�pieniem jak i 
przedstawieniem na łamach prasy radny p. Mirosław Szymanek zwolnił członków  
zespołu  do wcze�niejszego wewn�trznego ustalenia  o nieujawnianiu kulis 
prowadzonych kontroli  do czasu jej zako�czenia  
   
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala powiedział, �e tego rodzaju  wyst�pienie 
powinno zosta� wygłoszone w o�wiadczeniach, natomiast  wygłaszanie go w tym 
momencie obrad nosi znamiona zastraszania i szanta�u w stosunku do p. M. 
Szymanka.  
 
Radny p. Piotr Cybułka – powiedział, �e je�li w taki sposób zostało odebrane jego 
wyst�pienie,  to wycofuje swoje je.  
 
 
Nast�pnie  radna p. Edyta Cogiel przedstawiła protokół z ukonstytuowania si� 
Komisji Skrutacyjnej  - zał�cznik nr  9 do protokołu oraz zasady głosowania – 
zał�cznik nr 10 do protokołu.  
 
Radny p.  Mieczysław Kowalski – zastrzegł, �e przedstawione zasady głosowania 
mo�na uzna� jako zasady do głosowania imiennego. 
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala    skierował pytanie do Radcy prawnego 
o zaj�cie stanowiska w tej sprawie.  
 
Radca Prawny p. Aleksandra Miera    zgodnie  z art.  27 ust. 3 ustawy o 
samorz�dzie powiatowym  wybór powinien nast�pi�  zwykł� wi�kszo�ci� głosów  w 
obecno�ci przynajmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym, 
Głosowanie  tajne to takie, w którym nikt nie wie, jaki głos oddał radny.  
Sposób w jaki głosowanie tajne zostanie przeprowadzone jest kwesti� organizacji   
procedury.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala   zapytał, kto zgodnie z prawem 
opracowuje  zasady głosowania.  
 
Radca prawny p. Aleksandra Miera  - odpowiadaj�c wskazała na Komisj� 
Skrutacyjn�.  
 
Radny p. Jerzy Rosół -  powiedział, �e głosowanie  imienne jest wtedy, gdy w 
protokole imiennie wpisane jest jaki głos oddał dany radny. Natomiast  je�li  Rada nie 
wnosi uwag do zasad głosowania, wówczas wiadome jest, i� radni je przyjmuj�.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala   zapytał, czy kto� ma uwagi do zasad 
głosowania.  
 
Radny p. Mieczysław Kowalski  - stwierdził, �e pro�ciej byłoby  rozda� karty do 
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głosowania i ka�dy z radnych po skre�leniu wrzuci swój  głos do urny.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala    na powy�sz� uwag� odpowiedział, �e 
tym sposobem wchodzi si� w kompetencje Komisji Skrutacyjnej, któr� Rada wybrała. 
Komisja ta  ustala i  przedstawia zasady glosowania.  
 
Radny p. Damian Majcherek -  zaproponował zamkni�cie dyskusji dodaj�c, �e 
tajno�� głosowania to stworzenie warunków do tego rodzaju głosowania. 
 
Na podj�cie próby zgłoszenia  uwag co do wniosku  p. M. Kowalskiego skierowan� 
pod adresem prowadz�cego obrady  Przewodnicz�cy  Rady p. Eugeniusz Wala 
stwierdził, �e  wył�czn� kompetencja okre�lon� w Statucie jest przedstawienie zasad 
głosowania przez Komisj� Skrutacyjn�. 
Powy�sz� wypowied� przerwał  radny p. Jerzy Rosół twierdz�c, �e  nie zgadza si� 
z powy�szym stwierdzeniem, natomiast  radny p. Mieczysław Kowalski wycofał 
swój wniosek.   
 
Nast�pnie  Przewodnicz�ca  Komisji Skrutacyjnej p. Edyta  Cogiel  ogłosiła i wraz 
z pozostałymi członkami Komisji Skrutacyjnej przeprowadziła głosowanie tajne.  
 
Po zako�czeniu aktu głosowania Przewodnicz�ca  Komisji Skrutacyjnej p. Edyta  
Cogiel przedstawiła protokół z przeprowadzonych wyborów, który jest  zał�cznikiem 
nr 10 do protokołu.  
W głosowaniu tajnym udział wzi�ło  23 radnych, głosów wa�nych było 15, 
niewa�nych 8.  za kandydatura p. Mirosława Szymanka głosowało 12, przeciw  2, 
wstrzymuj�cych 1.  
Radny p. Mirosław Szymanek został wybrany Członkiem Zarz�du Powiatu 
Wodzisławskiego.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala  -   poinformował, i� na podstawie 
protokołu Komisji Skrutacyjnej stwierdza, i� Rada Powiatu podj�ła Uchwał� 
XXXIV/376/2005 w sprawie  wyboru p. Mirosława Szymanka na Członka Zarz�du 
Powiatu Wodzisławskiego.  
Uchwała jest zał�cznikiem nr 11. 
 
 
Ad. 10 
 
a)  
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. Eugeniusz  Wala poprosił Starost� Powiatu  p. 
Jana Materzoka o przedstawienie sprawozdania Zarz�du Powiatu z wykonania 
bud�etu za 2004 rok. 
 
Starosta Powiatu p. Jan Materzok  przedstawiaj�c sprawozdanie Zarz�du z 
wykonania bud�etu Powiatu za 2004 rok powiedział, �e Ustawa o finansach 
publicznych w art. 136 nakłada na Zarz�d obowi�zek przedło�enia Radzie Powiatu 
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania bud�etu 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca nast�pnego roku. Zarz�d Powiatu 
Wodzisławskiego wypełnił nało�ony na� ustawowy obowi�zek i odpowiednie 
dokumenty przekazane zostały zarówno organowi stanowi�cemu jak i kontrolnemu. 
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Przedło�one sprawozdanie za 2004r. opiera si� na sporz�dzanych, w trybie 
okre�lonym w powszechnie obowi�zuj�cych przepisach prawa, sprawozdaniach 
bud�etowych. 
Bud�et Powiatu Wodzisławskiego na 2004r. przyj�ty został w dniu  
29 grudnia 2003r, Uchwał� Nr XV/153/2003r. Po stronie dochodów na 2004r. 
zaplanowano kwot� 65.013.736zł., natomiast po stronie wydatków kwot� 
64.655.305zł. W procesie planowania bud�etowego przyj�to konstrukcj� 
niezrównowa�onego bud�etu, w którym planowane wydatki były mniejsze od 
planowanych dochodów o 358.431zł. T� kwot� zabezpieczono  
na spłat�, zaci�gni�tych w latach ubiegłych, kredytów i po�yczek.  
W toku wykonywania, plan bud�etu powiatu na 2004r. wyniósł, po stronie dochodów 
66.599.119   zł.,   natomiast po stronie wydatków 69.193.581 zł. 
 Wykonanie bud�etu za 2004r. zamkn�ło si�, po stronie dochodów kwot� 
69.804.602zł., a po stronie wydatków kwot� 66.774.453zł. Wynik bud�etu  
za 2004r. to nadwy�ka w wysoko�ci 3.030.149 zł. Dodatkowo, na rachunek bud�etu 
w 2004r., wpłyn�ły �rodki finansowe z tytułu zaci�gni�tych po�yczek  
i kredytów oraz wolnych �rodków za 2003r. w kwocie 2.503.981zł., stanowi�ce 
przychody bud�etu.  
Z kolei na spłat� zaci�gni�tych w ubiegłych latach zobowi�za�, przeznaczono kwot� 
335.849zł., stanowi�c� rozchody bud�etowe. Z rozliczenia osi�gni�tych przychodów i 
dokonanych rozchodów, w bud�ecie powiatu wygenerowano dodatkowo kwot� 
2.168.132zł. Bior�c pod uwag� powy�sze mo�na, wi�c stwierdzi�, i� saldo bud�etu 
Powiatu Wodzisławskiego za 2004r., zamyka si� kwot� 5.198.281zł.  
Pami�ta�    jednak�e   nale�y,   i�    w     przewa�aj�cej   mierze   kwota   wynikaj�ca  
z rozliczenia  przychodów i  rozchodów  jest  zobowi�zaniem bud�etu wobec banku i 
funduszu celowego, które b�dzie spłacane w latach nast�pnych. Chodzi tutaj o kwot� 
1.911.181zł.,  cz��ci   wolnych   �rodków   powstałych   z tytułu rozliczenia kredytów i 
po�yczek zaci�gni�tych przez powiat w 2004r i w latach ubiegłych.        Sumarycznie, 
kwota   zobowi�za� obci��aj�cych bud�et Powiatu wynosi, według bilansu za 2004 r.  
z zawart� umow� i harmonogramem - raty po�yczki nast�pi w 2013r.        Propozycje 
dotycz�ce   podziału   nadwy�ki   bud�etowej   i   wolnych �rodków za 2004r.  Zarz�d 
przedstawi w najbli�szym czasie. 
Nast�pnie powiedział, �e przyczyny takiego wykonania bud�etu s� zło�one. Z jednej 
strony dobrze, tj. w 104,81%, wykonano dochody bud�etowe. O ile dochody z tytułu 
subwencji i dotacji wykonano w blisko 100%, to ju� dochody własne w 116,46%. Na 
takie wykonanie dochodów w grupie dochodów własnych zło�yły si� m. in. wy�sze od 
zaplanowanych dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, wpływy z tytułu nale�nego 
udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, a tak�e wysokie wpływy z tytułu 
gospodarki gruntami i nieruchomo�ciami nale��cymi do Skarbu Pa�stwa.  
Mniejsze od planowanych były natomiast wydatki bud�etowe, które wyniosły jedynie 
96,50% planu. Praktyka ostro�nego planowania dochodów bud�etowych i 
jednocze�nie przestrzeganie zasad oszcz�dnego wydatkowania �rodków 
publicznych, skutkuje tym, i� na koniec roku bud�etowego mo�na było wygenerowa� 
okre�lon� sum� pieni�dzy, ułatwiaj�c� niew�tpliwie działalno�� powiatu w 
nast�pnym roku bud�etowym. W takiej sytuacji mniejsze  
od zaplanowanych wpływy z tytułu nale�nych dochodów w 2005r., nie powinny mie� 
negatywnego wpływu na płynno�� finansow� bud�etu powiatu. 
Wynik bud�etu powiatu za 2004r. nale�y uzna� za zadowalaj�cy. Wygenerowano 
nadwy�k� dochodów nad wydatkami w wysoko�ci 3.030.149zł. oraz wolne �rodki 
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stanowi�ce ró�nic� pomi�dzy przychodami i rozchodami  
w wysoko�ci 2.168.132zł. Saldo bud�etu za 2004r. wyniosło 5.198.281zł.  
 Na zako�czenie powiedział, i� bior�c pod uwag� powy�sze zwraca si� do Rady o 
przyj�cie sprawozdania z wykonania bud�etu za 2004r. i udzielenie Zarz�dowi 
absolutorium  

 
b)  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, �e 
sprawozdanie Zarz�du z wykonania bud�etu Powiatu za 2004 rok opiniował Skład 
Orzekaj�cy Regionalnej Izby Obrachunkowej i poprosił  Starost� o przedstawienie tej 
opinii. 
 
W imieniu Starosty opini� Składu Orzekaj�cego RIO przedstawił Skarbnik Powiatu 
p. Mariusz Rakowski. Opinia ta stanowi zał�cznik nr  12  do protokołu. 
 
 c)  
 
Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej p. Andrzej  Korbica poinformował, �e 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniu 4.04.2005 r. . rozpatrywała 
sprawozdanie Zarz�du Powiatu z wykonania bud�etu za 2004 rok. Komisja nie 
wniosła uwag do sprawozdania oraz wydała do niego pozytywn� opini�. Na tej 
podstawie Komisja sporz�dziła wniosek do Przewodnicz�cego Rady Powiatu       w 
sprawie udzielenia Zarz�dowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium za 2004 rok, 
celem skierowania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
Nast�pnie przedstawił ww. wniosek, który stanowi zał�cznik   do protokołu.  
 
 
d)  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poprosił  
Wiceprzewodnicz�cego Rady o przedstawienie  opinii Składu Orzekaj�cego RIO o 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
 
 
Wiceprzewodnicz�cy     Rady   p.  Adam   Gaw�da         przedstawił          Uchwał�  
Nr 4100/IV/93/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 roku IV Składu orzekaj�cego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego.   
Opinia ta stanowi zał�cznik nr 13 do protokołu. 
 
e)  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala otworzył dyskusj� w temacie udzielenia 
Zarz�dowi Powiatu absolutorium. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
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f)  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przedstawił projekt uchwały 
oraz  poinformował, i� projekt uchwały opiniowała Komisja Organizacyjno – Prawna, 
która wydała opini�  pozytywna. 
Projekt uchwały jest zał�cznikiem nr 14.  
 
Nast�pnie przeprowadził głosowanie nad  projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia 
sprawozdania Zarz�du Powiatu z wykonania bud�etu Powiatu za 2004 rok oraz 
udzielenia Zarz�dowi Powiatu absolutorium z tego tytułu. W głosowaniu wzi�ło udział 
22 radnych. Za przyj�ciem projektu uchwały głosowało 21 radnych, głosów  
przeciwnych nie było,  1  radny wstrzymał si� od głosu.  
 
Uchwała nr XXXIV /377/2005 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarz�du 
Powiatu  z wykonania bud�etu Powiatu za 2004 rok oraz udzielenia Zarz�dowi 
Powiatu absolutorium z tego tytułu, została podj�ta i stanowi zał�cznik nr 15 do 
protokołu.  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala podzi�kował Zarz�dowi 
Powiatu za wykonanie  bud�etu za 2004 rok.  
 
 
 
Ad. 11  
 
a)  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przekazał prowadzenie obrad 
Wiceprzewodnicz�cemu Rady p. Adamowi Gaw�da.  
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/251/2004 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia    28 czerwca 2004 roku w   sprawie   wyra�enia   zgody   na   
zło�enie   przez   Powiat Wodzisławski wniosku  o finansowanie z   Europejskiego   
Funduszu Społecznego  – Zintegrowany  Program Operacyjny  Rozwoju 
Regionalnego –  projektu pod nazw� „Wyrównywanie    szans   edukacyjnych    przez     
 programy stypendialne -       wspieranie  rozwoju edukacyjnego    studentów”  oraz    
przyj�cia  „Regulaminu stypendium dla studentów ”jest zał�cznikiem nr 16 do 
protokołu. 
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. Adam Gaw�da poinformował, i� projekt 
uchwały opiniowały nast�puj�ce komisje: 
O�wiaty, Kultury i Sportu, która wydała opini� pozytywn�,  
Bud�etu i Finansów, która wydała opini� pozytywn�,  
Rozwoju Gospodarczego,  Przewciwdzialania Bezrobociu i Promocji Powiatu, która 
wydała opini� pozytywn�.  
Nast�pnie  ogłosił dyskusj� w przedmiotowej sprawie. Wobec braku  głosów w 
dyskusji przyst�pił do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały, w którym 
udział wzi�ło 21 radnych.  
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Za przyj�ciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych 
nie było.   
 
Uchwała Nr XXXIV/378/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/251/2004 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego z dnia    28 czerwca 2004 roku w   sprawie   
wyra�enia   zgody   na   zło�enie   przez   Powiat Wodzisławski wniosku  o 
finansowanie z   Europejskiego   Funduszu Społecznego  – Zintegrowany  
Program Operacyjny  Rozwoju Regionalnego –  projektu pod nazw� 
„Wyrównywanie    szans   edukacyjnych    przez    programy stypendialne -       
wspieranie  rozwoju edukacyjnego    studentów”  oraz    przyj�cia  
„Regulaminu  stypendium dla studentów ” została podj�ta. 
 Uchwała stanowi zał�cznik nr 17 do protokołu.  
 

 b)  

Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały     Nr XXIII/246/2004    Rady   Powiatu      
Wodzisławskiego   z   dnia  28.06.2004 r. w  sprawie  ustalenia organizacji oraz 
szczegółowych zasad ponoszenia   odpłatno�ci   za   pobyt    w Powiatowym 
O�rodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami      Psychicznymi  w   Wodzisławiu �l., 
jest zał�cznikiem nr  18 do protokołu. 
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. Adam Gaw�da poinformował, i� projekt 
uchwały opiniowały nast�puj�ce komisje: 
Bud�etu i Finansów, która wydała opini� pozytywn�,  
Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny ,która wydała opini� pozytywn�.  
Nast�pnie  ogłosił dyskusj� w przedmiotowej sprawie. Wobec braku  głosów w 
dyskusji przyst�pił do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały, w którym 
udział wzi�ło 21 radnych.  
 
Za przyj�ciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych 
nie było.   
 
Uchwała Nr XXXIV/379/2005 w sprawie zmiany  uchwały     Nr XXIII/246/2004    
Rady   Powiatu      Wodzisławskiego   z   dnia  28.06.2004 r. w  sprawie  
ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia   odpłatno�ci   za   
pobyt w Powiatowym O�rodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami      
Psychicznymi  w   Wodzisławiu �l., 
Uchwała jest zał�cznikiem nr 19  do protokołu.  

 

c) 
 
Projekt uchwały w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 
Pszów na realizacj� zada�      przy     drogach powiatowych jest zał�cznikiem nr  20 
do protokołu. 
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. Adam Gaw�da poinformował, i� projekt 
uchwały opiniowały nast�puj�ce komisje: 
Bud�etu i Finansów, która wydała opini� pozytywn�,  
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska, która wydała opini� pozytywn�.  
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Nast�pnie  ogłosił dyskusj� w przedmiotowej sprawie. Wobec braku  głosów w 
dyskusji przyst�pił do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały, w którym 
udział wzi�ło 21 radnych.  
 
Za przyj�ciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych 
nie było.   
 
Uchwała Nr XXXIV/380/2005 w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie 
porozumienia z Miastem Pszów na realizacj� zada�    przy   drogach 
powiatowych  została podj�ta.  
 
Uchwała jest zał�cznikiem nr  21  do protokołu.  

 

 d)   

Projekt uchwały w sprawie  wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 
Wodzisław �l. na realizacj�    zada�  przy  drogach powiatowych jest zał�cznikiem 
nr 22 do protokołu.  
Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. Adam Gaw�da poinformował, i� projekt 
uchwały opiniowały nast�puj�ce komisje: 
Bud�etu i Finansów, która wydała opini� pozytywn�,  
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska, która wydała opini� pozytywn�.  
Nast�pnie  ogłosił dyskusj� w przedmiotowej sprawie. Wobec braku  głosów w 
dyskusji przyst�pił do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały, w którym 
udział wzi�ło 21 radnych.  
 
Za przyj�ciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych 
nie było.   
 
Uchwała Nr XXXIV/381/2005 w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie 
porozumienia z Miastem  Wodzisław �l.  na realizacj� zada�    przy   drogach 
powiatowych  została podj�ta.  
 
Uchwała jest zał�cznikiem nr  23 do protokołu.  
    

e)  

Projekt uchwały w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2005 rok 
( dot. planu dochodów      i wydatków  jednostek bud�etowych) jest zał�cznikiem nr 
24 do protokołu.   
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. Adam Gaw�da poinformował, i� projekt 
uchwały opiniowały nast�puj�ce komisje: 
Bud�etu i Finansów, która wydała opini� pozytywn�,  
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska, która wydała opini� pozytywn�, 
O�wiaty, Kultury i Sportu,  która wydała opini� pozytywn� 
Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny,  która wydała opini� pozytywn� 
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Nast�pnie ogłosił dyskusj� w przedmiotowej sprawie. Wobec braku  głosów w 
dyskusji przyst�pił do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały, w którym 
udział wzi�ło 21 radnych.  
 
Za przyj�ciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych 
nie było.   
 
Uchwała Nr XXXIV/382/2005 w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie 
porozumienia z Miastem Pszów na realizacj� zada�    przy   drogach 
powiatowych  została podj�ta.  
 
Uchwała jest zał�cznikiem nr 25  do protokołu.  
 
f)  
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2005 rok 
zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2005 rok (  zwi�kszenie dochodów  i 
wydatków o kwot� 1691769 zł) jest zał�cznikiem nr  26 do protokołu. 
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. Adam Gaw�da poinformował, i� projekt 
uchwały opiniowały nast�puj�ce komisje: 
Bud�etu i Finansów, która wydała opini� pozytywn�,  
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska, która wydała opini� pozytywn�, 
O�wiaty, Kultury i Sportu,  która wydała opini� pozytywn� 
Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny,  która wydała opini� pozytywn� 
 
Nast�pnie ogłosił dyskusj� w przedmiotowej sprawie. Wobec braku  głosów w 
dyskusji przyst�pił do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały, w którym 
udział wzi�ło 21 radnych.  
 
Za przyj�ciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych 
nie było.   
 
Uchwała Nr XXXIV/383/2005 w sprawie   zmian w bud�ecie Powiatu 
Wodzisławskiego na 2005 rok (  zwi�kszenie dochodów  i wydatków o kwot� 
1691769 zł) została podj�ta.  
 
Uchwała jest zał�cznikiem nr 27 do protokołu.  

 

 

g)  

Projekt uchwały w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2005 rok 
zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2005 rok  jest zał�cznikiem nr  28 
do protokołu 
 
Uwagi do projektu uchwały zgłosił radny p. Jerzy Rosół, kwestionuj�c podpis 
Sekretarza Powiatu w tabeli na projekcie uchwały stwierdzaj�c, i� nie jest on 
Członkiem Zarz�du, zatem nie powinien składa� podpisu za Zarz�d.  
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Starosta Powiatu p. Jan Materzok    - tabelka jest  materiałem uzupełniaj�cym do 
projektu uchwały, by� mo�e Sekretarz nadu�ył swojej funkcji. Powtórzył, i� tabelka 
jest uzupełnieniem projektu, natomiast nadrz�dna spraw� jest zwi�kszenie bud�etu.  
Wobec niejasno�ci zwi�zanych z przedmiotem  uwag na wskazania radnego p. 
Jerzego Rosoła,   Starosta Powiatu p. Jan Materzok  odparł, i� upowa�niony 
został Sekretarz Powiatu do zło�enia podpisu.  
 
Nast�pnie odbyło si� głosowanie, w którym udział wzi�ło 21  radnych  Za  przyj�ciem 
uchwały było 21 radnych, głosów przeciwnych jak i wstrzymuj�cych nie było. 
Uchwała Nr XXXIV/384/2005 w sprawie   zmian w bud�ecie Powiatu 
Wodzisławskiego na 2005 rok  została podj�ta.  
 
Uchwała jest zał�cznikiem nr 29 do protokołu.  

 

 
Ad. 12.  
 
W informacjach bie��cych Wiceprzewodnicz�cy p. Adam Gaw�da przedstawił 
nast�puj�ce pisma:  
 
1. Pismo Komisji Rewizyjnej dotycz�ce kontroli w Domu Dziecka w Gorzyczkach  
oraz plan kontroli  - zał�cznik nr   
2. Pismo p. Adama Mielim�ka  do Starostwa Powiatowego.  
3. Harmonogram posiedze� Komisji w miesi�cu maju.  
4. Informacj� o  uroczysto�ciach i spotkaniach, w jakich brali udział Przewodnicz�cy i 
Wiceprzewodnicz�cy Rady w terminie od ostatniej sesji.  
 
W tym punkcie poprosił o głos Członek Zarz�du Powiatu  p. Mirosław Szymanek, 
który w zwi�zku z odwołaniem go ze składu Komisji Rewizyjnej podzi�kował 
wszystkim jej członkom za współprac�. Równie� podzi�kował za wybór na Członka 
Zarz�du Powiatu Wodzisławskiego zapewniaj�c, i� b�dzie realizował te zadania, 
które wskazane zostały przez Starost� Powiatu. Ze swojej strony  posiadaj�c  wiedz� 
z zakresu socjologii, kultury  b�dzie starał si� wypełni�  wszystkie nało�one przez 
radnych obowi�zki.  
Wiceprzewodnicz�cy p. Adam Gaw�da �yczył p. Mirosławowi Szymankowi 
owocnej pracy w Zarz�dzie Powiatu.  
 
Ad. 13  
 
Wiceprzewodnicz�cy p. Adam Gaw�da  zako�czył obrady XXXIV sesji Rady 
Powiatu.  
 
 
 
 
Protokołowała  
Krystyna Kuczera 
 


