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Protokół  nr XXXII/05 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
w dniu 24 marca 2005 r. 

 
 

Sesja Rady Powiatu rozpocz�ła si� w dniu 24 marca 2005 r. o godz. 12.00. Miejscem 
obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy Zespole Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu �l�skim. 
 
 
Przed otwarciem obrad sesji Rady Powiatu, Zespół �piewaczy „Kalina” z Łazisk 
przedstawił wyst�p o charakterze wielkopostnym, a tak�e zło�ył Radzie Powiatu 
�yczenia z okazji �wi�t Wielkanocnych. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala podzi�kował Zespołowi �piewaczemu 
„Kalina” za wyst�p, który nadał atmosfer� nadchodz�cych �wi�t Wielkanocnych.  
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala otworzył sesj� i na podstawie 
listy obecno�ci stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 26 radnych. Lista 
obecno�ci radnych stanowi zał�cznik nr 1 do protokołu. Nast�pnie przywitał 
zaproszonych go�ci. Lista zaproszonych go�ci stanowi zał�cznik nr 2 do protokołu. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e porz�dek obrad sesji 
został dostarczony radnym wraz z materiałami na sesj�, a przedstawiał si� 
nast�puj�co: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno�ci obrad.  
2. Przedstawienie porz�dku obrad.  
3. Przyj�cie protokołu  z obrad  XXXI sesji Rady Powiatu.  
4. Sprawozdanie  z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie od XXXI 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. Sprawozdanie z działalno�ci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2004 

rok: 
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania                      

z działalno�ci Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2004.  
9. Sprawozdanie z działalno�ci za 2004 rok Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie oraz podległych mu jednostek.  
10. Funkcjonowanie powiatowych placówek na rzecz osób niepełnosprawnych.  
11. Sprawozdanie z wykonania  uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2004 roku.  
12. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2004 

roku.  
13. Rozpatrzenie projektów uchwał w nast�puj�cych sprawach :  

a) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego                         
w Wodzisławiu �l�skim, 

b) zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.”, 

c) podziału �rodków Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  na realizacj� zada� z zakresu rehabilitacji zawodowej             
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i społecznej osób niepełnosprawnych przypadaj�cych na Powiat 
Wodzisławski w roku 2005, 

d) sprzeda�y udziału w 89/100 cz��ci we współwłasno�ci nieruchomo�ci 
gruntowej zabudowanej, poło�onej w Wodzisławiu �l. – Wilchwach, Osiedle 
1 Maja 23B, b�d�cego własno�ci� Powiatu Wodzisławskiego, 

e) wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� Marklowice na 
realizacj� zada� przy drogach powiatowych,  

f) wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� Gorzyce na realizacj� 
zada� przy drogach powiatowych,  

g) wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rydułtowy na 
realizacj� zada� przy drogach powiatowych,  

h) wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� Lubomia na realizacj� 
zada� przy drogach powiatowych,  

i) wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� Rydułtowy o udzielenie 
pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu,  

j) wyra�enia zgody na przyst�pienie przez Powiat Wodzisławski do    
„Programu łagodzenia w regionie �l�skim skutków restrukturyzacji 
zatrudnienia w górnictwie w�gla kamiennego”,  

k) wyodr�bnienia �rodków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w 2005 roku oraz przyj�cia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach                           
i placówkach o�wiatowych  dla których organem prowadz�cym jest Powiat 
Wodzisławski, 

l) zmiany uchwały nr XXX/325/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 
stycznia  2005 roku w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie przez Powiat 
Wodzisławski porozumie� z Powiatem Pozna�skim, Miastem Gliwice, 
Miastem Zielona Góra, Miastem Rybnik oraz z Miastem Gorzów 
Wielkopolski, których przedmiotem b�dzie organizacja i finansowanie 
kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych 
przedmiotów zawodowych, 

ł) nadania II Liceum Ogólnokształc�cemu w Wodzisławiu �l�skim, 
wchodz�cemu w skład  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu 
�l�skim,  imienia ks. prof.  Józefa  Tischnera, 

m) wyra�enia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski z Miastem 
Rydułtowy porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Rydułtowy 
prowadzenia Pa�stwowego Ogniska Plastycznego w Rydułtowach oraz 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach, 

n) utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół im. 14 Pułku 
Powsta�ców �l�skich w Wodzisławiu �l., 

o) utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu �l., 

p) utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Ekonomicznych                    
im. Oskara Langego w Wodzisławiu �l., 

q) utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Technicznych                         
w Wodzisławiu �l., 

r) utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Zawodowych                           
w Wodzisławiu �l., 

s) utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu �l., 
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t) utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym O�rodku 
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu �l., 

u) utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach, 

v) utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach, 

w) utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Pszowie, 

x) utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Radlinie, 

y) utworzenia rachunku dochodów własnych w Specjalnym O�rodku Szkolno-
Wychowawczym  im. dr med. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu �l., 

z) zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2005 rok,     
�)  przyj�cia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowi�zków Członka Zarz�du                  

p. Mariana Hlubka. 
14. Rozpatrzenie dwóch projektów uchwał dotycz�cych ustalenia zasad naliczania 

oraz wypłacania diet radnym Powiatu Wodzisławskiego: 
a) projekt zło�ony przez Przewodnicz�cego Rady,  
b) projekt zło�ony przez Klub Radnych  RDL.  

15. Informacje bie��ce. 
16. Zamkni�cie obrad XXXII sesji.  

 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala zapytał czy radni maj� swoje propozycje 
zmian do porz�dku obrad XXXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Radny p. S. Szulik w imieniu Klubu Radnych Niezale�na Inicjatywa Powiatowa 
zaproponował zmian� do porz�dku obrad sesji polegaj�c� na dodaniu w punkcie 14 
podpunktu c) o brzmieniu: „projekt zło�ony przez Klub Radnych NIP”. Poinformował, 
i� propozycja ta wynika z faktu zło�enia na r�ce Przewodnicz�cego Rady projektu 
uchwały dotycz�cego zmiany diet.   
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. A. Gaw�da w imieniu Klubu Radych Sojusz 
Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy oraz w imieniu Klubu Radnych Forum 
Samorz�dowe zaproponował, aby do porz�dku obrad wnie�� projekt uchwały 
zło�ony przez te Kluby w sprawie zmiany uchwały Nr IV/47/2003 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia zasad naliczania                
i wypłacania diet radnym Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Radny p. D. Majcherek powiedział, i� pragnie zło�y� wyrazy ubolewania, gdy� jego 
zdaniem spokojnie mo�na było po�wi�ci� dzie� dzisiejszy na to, co jest bardzo 
wa�ne. Obrady mo�na było przeprowadzi� w nast�pnym tygodniu w czwartek                   
i jeszcze byłoby to w miesi�cu marcu. Instytucja, któr� on reprezentuje, zrobiła 
wszystko, �eby rozpoczyna� Triduum Paschalne w sensie pewnego skupienia                       
i popatrzenia na zasadzie własnego sumienia. Zło�ył wyrazy ubolewania, �e Zarz�d                   
i Rada Powiatu nie uwzgl�dniaj� takich rzeczy. Obrady Rady Powiatu nie powinny 
odbywa� si� w dniu dzisiejszym.   
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził, i� uwagi te nie odnosz� si� 
do porz�dku obrad. 
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Radny p. P. Cybułka zgłosił wniosek, aby w porz�dku obrad zamieni� kolejno�� 
realizacji punktów 13 i 14, czyli aby punkt 13 rozpatrywa� jako 14, a punkt 14 byłby 
punktem 13. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził, i� zgłasza wniosek najdalej 
id�cy, gdy� otrzymał przed chwil� projekt uchwały NIP-u i projekt uchwały FS i SLD-
UP. Obydwa te projekty s� istotne, nie zd��ył si� jednak z nimi zapozna�, podobnie 
jak pozostali radni. Poza tym, nie wyczerpuj� one znamion, które wynikaj� ze Statutu 
Powiatu, czyli nie posiadaj� wszystkich wymaganych podpisów, nie były one 
opiniowane przez wła�ciwe komisje, brak jest opinii Zarz�du. W zwi�zku z tym zgłosił 
poprawk� do porz�dku obrad, polegaj�c� na wykre�leniu z niego punktu 14 
dotycz�cego rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie zmiany zasad ustalania                   
i naliczania diet oraz odesłaniu wszystkich tych projektów do Komisji Organizacyjno-
Prawnej, aby je rozpatrzyła i przedstawiła jeden wspólny projekt, który Rada 
rozpatrzy na kolejnej sesji. Poniewa� był to wniosek najdalej id�cy, Przewodnicz�cy 
poddał go pod głosowanie w pierwszej kolejno�ci. W głosowaniu udział wzi�ło 25 
radnych. Za przyj�ciem tej poprawki głosowało 20 radych, 3 radnych było 
przeciwnych, a 2 radnych wstrzymało si� od głosu. Poprawka zgłoszona przez 
Przewodnicz�cego Radny została przyj�ta, w zwi�zku z tym przyj�ty porz�dek obrad 
przedstawiał si� nast�puj�co: 
     

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno�ci obrad.  
2. Przedstawienie porz�dku obrad.  
3. Przyj�cie protokołu  z obrad  XXXI sesji Rady Powiatu.  
4. Sprawozdanie  z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie od XXXI 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. Sprawozdanie z działalno�ci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2004 

rok: 
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania                      

z działalno�ci Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2004.  
9. Sprawozdanie z działalno�ci za 2004 rok Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie oraz podległych mu jednostek.  
10. Funkcjonowanie powiatowych placówek na rzecz osób niepełnosprawnych.  
11. Sprawozdanie z wykonania  uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2004 roku.  
12. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2004 

roku.  
13. Rozpatrzenie projektów uchwał w nast�puj�cych sprawach :  

a) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego                         
w Wodzisławiu �l�skim, 

b) zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.”, 

c) podziału �rodków Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  na realizacj� zada� z zakresu rehabilitacji zawodowej             
i społecznej osób niepełnosprawnych przypadaj�cych na Powiat 
Wodzisławski w roku 2005, 
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d) sprzeda�y udziału w 89/100 cz��ci we współwłasno�ci nieruchomo�ci 
gruntowej zabudowanej, poło�onej w Wodzisławiu �l. – Wilchwach, Osiedle 
1 Maja 23B, b�d�cego własno�ci� Powiatu Wodzisławskiego, 

e) wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� Marklowice na 
realizacj� zada� przy drogach powiatowych,  

f) wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� Gorzyce na realizacj� 
zada� przy drogach powiatowych,  

g) wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rydułtowy na 
realizacj� zada� przy drogach powiatowych,  

h) wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� Lubomia na realizacj� 
zada� przy drogach powiatowych,  

i) wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� Rydułtowy o udzielenie 
pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu,  

j) wyra�enia zgody na przyst�pienie przez Powiat Wodzisławski do    
„Programu łagodzenia w regionie �l�skim skutków restrukturyzacji 
zatrudnienia w górnictwie w�gla kamiennego”,  

k) wyodr�bnienia �rodków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w 2005 roku oraz przyj�cia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach                           
i placówkach o�wiatowych  dla których organem prowadz�cym jest Powiat 
Wodzisławski, 

l) zmiany uchwały nr XXX/325/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 
stycznia  2005 roku w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie przez Powiat 
Wodzisławski porozumie� z Powiatem Pozna�skim, Miastem Gliwice, 
Miastem Zielona Góra, Miastem Rybnik oraz z Miastem Gorzów 
Wielkopolski, których przedmiotem b�dzie organizacja i finansowanie 
kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych 
przedmiotów zawodowych, 

ł) nadania II Liceum Ogólnokształc�cemu w Wodzisławiu �l�skim, 
wchodz�cemu w skład  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu 
�l�skim,  imienia ks. prof.  Józefa  Tischnera, 

m) wyra�enia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski z Miastem 
Rydułtowy porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Rydułtowy 
prowadzenia Pa�stwowego Ogniska Plastycznego w Rydułtowach oraz 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach, 

n) utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół im. 14 Pułku 
Powsta�ców �l�skich w Wodzisławiu �l., 

o) utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu �l., 

p) utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Ekonomicznych                    
im. Oskara Langego w Wodzisławiu �l., 

q) utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Technicznych                         
w Wodzisławiu �l., 

r) utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Zawodowych                           
w Wodzisławiu �l., 

s) utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu �l., 

t) utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym O�rodku 
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu �l., 
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u) utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach, 

v) utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach, 

w) utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Pszowie, 

x) utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Radlinie, 

y) utworzenia rachunku dochodów własnych w Specjalnym O�rodku Szkolno-
Wychowawczym  im. dr med. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu �l., 

z) zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2005 rok,     
�)  przyj�cia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowi�zków Członka Zarz�du                  

p. Mariana Hlubka. 
14. Informacje bie��ce. 
15. Zamkni�cie obrad XXXII sesji. 

 
 
Ad. 3  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e protokół z obrad XXXII 
sesji został sporz�dzony i wyło�ony do wgl�du w terminie okre�lonym w Statucie 
Powiatu. Uwag do protokołu nie zgłoszono. Nast�pnie przyst�pił do głosowania nad 
przyj�ciem protokołu. W głosowaniu wzi�ło udział 25 radnych. Protokół został 
przyj�ty przy 23 głosach za przyj�ciem, bez głosów przeciwnych, przy 2 
wstrzymuj�cych si�. 
 
 
Ad. 4 
 
Starosta Powiatu p. J. Materzok przedstawił sprawozdanie z działalno�ci Zarz�du 
Powiatu w okresie od ostatniej sesji, stanowi�ce zał�cznik nr 3 do protokołu. 
 
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. B. Capek przedstawiła 
informacj� w sprawie aktualnej sytuacji finansowej ZOZ Wodzisław �l. i ZOZ  
Rydułtowy. Przedstawiła tak�e stan realizacji programów naprawczych w ZOZ 
Wodzisław i ZOZ Rydułtowy. Informacje te stanowi� zał�cznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Ad. 5 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e w okresie 
mi�dzysesyjnym interpelacj� dotycz�c� SP ZOZ w Rydułtowach zło�ył p. P. Cybułka. 
Interpelacja ta została przedstawiona na poprzedniej sesji, lecz ze wzgl�du na 
niespełnione wymagania uznana została za o�wiadczenie. W zwi�zku z tym radny           
p. P. Cybułka zło�ył uzupełnion� o pytania interpelacj�, na któr� odpowied� została 
udzielona w statutowo okre�lonym terminie. 
 
Radny p. P. Cybułka skierował zapytanie do Zarz�du Powiatu oraz do Naczelnik 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. Poprosił o skomentowanie artykułu „Strata 
coraz mniejsza” z Nr 8  „Nowin Wodzisławskich” z dnia 22.02.2005r., w którym padło 
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stwierdzenie, i� Zarz�d pozytywnie ocenia ubiegłoroczn� prac� dyrektorów szpitali. 
W zwi�zku z tak� ocen� zwrócił si� tak�e o wyja�nienie nast�puj�cych liczb: ogólne 
zobowi�zania szpitala rydułtowskiego – 5,5 mln. zł., a szpitala wodzisławskiego           
13,5 mln zł. Nast�pnie w imieniu Klubu Radnych RDL zło�ył interpelacj� w sprawie 
�wiadomego i celowego naruszenia interesu SP ZOZ-u w Rydułtowach poprzez 
uprawianie nieuczciwej konkurencji, wprowadzanie w bł�d radnych i opinii publicznej 
przez Zarz�d Powiatu przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie o ł�czenie stanowisk 
przez dyrektorów SP ZOZ-ów. Interpelacja ta stanowi zał�cznik nr 5 do protokołu. 
 
Radny p. S. Szulik stwierdził, �e wi�kszo�� osób obecnych na sali nie wie o tym,          
�e Powiat Wodzisławski uczestniczy w programie „Przejrzysta Polska” i na czym 
polega to uczestnictwo. W zwi�zku z tym zapytał dlaczego Zarz�d nie poinformował 
Rady Powiatu o tym, �e uczestniczy w takim programie, tym bardziej, �e jednym              
z zada� obligatoryjnych do realizowania w tym programie jest zadanie dotycz�ce 
Rady Powiatu, a ona nawet o tym nie wie. 
 
Radny p. P. Cybułka zło�ył interpelacj� w sprawie wypowiedzi Wicestarosty                  
p. Józefa 	ywiny w artykule „Kij ma dwa ko�ce” zamieszczonym w „Nowinach 
Wodzisławskich” z dnia 1 marca 2005r. i w artykule „Wpadł we własne sidła” w Nr 9 
„Nowin” z dnia 2 marca br. oraz pisma Zarz�du Powiatu Wodzisławskiego z dnia             
22 lutego br. Interpelacja ta stanowi zał�cznik nr 6 do protokołu. 
 
Radny p. J. Rosół zwrócił si� do Zarz�du Powiatu w sprawie Biblioteki 
Pedagogicznej. W zwi�zku z tym, �e Bibliotece zostało wypowiedziane lokum, zadał 
pytanie - jakie zostały podj�te działania przez Zarz�d, zmierzaj�ce do dalszej 
działalno�ci tej placówki na terenie naszego powiatu, gdy� dochodz� niepokoj�ce 
słuchy w tym temacie. Stwierdził, �e w dobie rozwoju i coraz wi�kszego uczestnictwa 
braci studenckiej w naszym �yciu uwa�a za potrzebne podj�cie konkretnych działa�, 
aby ta instytucja nadal funkcjonowała na naszym terenie i ci�gle si� rozwijała.  
 
Radny p. J. Szcz�sny zabrał głos w sprawie poruszonej przez jego przedmówc�. 
Stwierdził, i� uzyskał informacje w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej                       
w Katowicach, �e w sytuacji gdy nie zostanie zabezpieczony lokal dla tej placówki na 
naszym terenie, to Miasto Rybnik ch�tnie przyjmie fili� Biblioteki Pedagogicznej na 
swój teren. Zapytał, czy je�eli jednak Biblioteka pozostanie na naszym terenie, to czy 
Powiat widzi mo�liwo�� zabezpieczenia kwestii zwi�zanych z przenosinami tej 
biblioteki, gdy� pracuj� tam dwie osoby, wi�c nie jest mo�liwe, aby same mogły 
zorganizowa� te przenosiny i czy ze strony samorz�du b�dzie wyra�ona wola 
transportu i przeniesienia tej biblioteki do nowego lokum.  
 
Radny p. P. Cybułka zwrócił si� o to, aby Zarz�d zaj�ł stanowisko w sprawie 
artykułu w „Dzienniku Zachodnim” pt. „Oddajcie co nasze”, gdzie mieszka�cy 
domagaj� si� zwrotu cz��ci podatku od nieruchomo�ci. Stwierdził, i� wyja�nienia 
wymaga nast�puj�cy fragment wspomnianego artykułu: „Prezydent Miasta został 
wprowadzony w bł�d przez pracowników Starostwa, którzy w odr�bnych pismach 
poinformowali go, �e zmiany w ewidencji gruntów obowi�zuj� od 1 stycznia 2003r.,           
a przedło�ona informacja ma tylko charakter technicznej korekty - czytamy                 
w uzasadnieniu Samorz�dowego Kolegium Odwoławczego”. 
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Ad. 6 
 
W punkcie tym głosów nie odnotowano. 
 
 
Ad. 7 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina odniósł si� do wyst�pie� radnego p. P. Cybułki. 
Zwrócił uwag�, i� to, �e podpisuje odpowiedzi na zapytania radnego p. P. Cybułki 
wynika z tego, �e posiada takie pełnomocnictwo i umocowanie od Starosty Powiatu 
oraz Zarz�du, a jednocze�nie �wiadczy to o tym, i� wcale Zarz�d nie lekcewa�y ani 
RDL-u, ani radnego p. P. Cybułki. Stwierdził, �e radny p. P. Cybułka jest w o tyle 
lepszej sytuacji, �e potrafi napisa� interpelacj�, lub kto� potrafi mu j� napisa�, potrafi 
j� odczyta�, natomiast Wicestarosta musi stara� si� �eby nie było zarzutu w stron� 
Zarz�du, �e nie orientuje si� w bie��cej sytuacji i od razu bez opracowania musi 
odpowiada�. Nast�pnie udzielił odpowiedzi w sprawie strat SP ZOZ-ów. Stwierdził,      
i� udzielił takiego wywiadu w obecno�ci Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej oraz Rzecznika Prasowego redaktorom z czasopism lokalnych, którzy            
o to poprosili. W wywiadzie tym przedstawił oceny Zarz�du Powiatu dotycz�ce 
działalno�ci obydwu ZOZ-ów za ubiegły rok. Zostali ocenieni równie� dyrektorzy             
za cały rok. Ta sytuacja w opinii Zarz�du poprawiła si� w stosunku do pocz�tku 
ubiegłego roku i st�d wypowiedzi w prasie, �e nie jest jeszcze dobrze, ale jest lepiej. 
Natomiast za tytuły artykułów prasowych i za komentarze redaktorów Wicestarosta 
nie odpowiada. Je�eli radny p. P. Cybułka chce dane, które przekazane zostały 
redaktorom, to s� do jego dyspozycji. Przypomniał tak�e, i� wkrótce Rada Powiatu 
b�dzie zajmowa� si� obydwoma szpitalami w kontek�cie wyników finansowych, które 
b�dzie bada� biegły rewident. Stwierdził, i� radny p. P. Cybułka poł�czył dwa swoje 
pytania, kiedy mówił o o�wiadczeniach maj�tkowych i o tym, �e Zarz�d w dalszym 
ci�gu łamie prawo i niepowa�nie podchodzi do tego co robi� dyrektorzy ZOZ-u 
Rydułtowy, z tym co mówił o ł�czeniu stanowisk dyrektorskich. Wicestarosta 
stwierdził tak�e, i� poniewa� został zaatakowany z nazwiska musi si� do niektórych 
słów odnie��. W wypowiedzi radnego p. P. Cybułki padły słowa „pokr�tne”, „sprawy 
partyjniactwa” itp. Zwracaj�c si� do radnego p. Cybułki stwierdził, i� trzeba czasem 
si� zastanowi�, czy te inwektywy mo�na tak rzuca�. Mo�na mówi�, �e wszystko             
co robi Zarz�d jest kłamstwem, ale wówczas trzeba powiedzie�, �e wszystkie 
interpelacje p. P. Cybułki s� nieprawdziwe. Przecie� za miesi�c Rada b�dzie ocenia� 
Zarz�d i sam� siebie, gdy� tak�e jest odpowiedzialna za działalno�� gospodarcz�,  
za to co si� zrobiło pod wzgl�dem finansowym, za wykonanie bud�etu, bo na tym 
polega dyskusja nad absolutorium. Obiecał, �e poniewa� dysponuje opiniami 
prawników, które s� w takim duchu w jakim były odpowiedzi, Zarz�d jeszcze raz 
przeanalizuje te opinie, bo radny p. P. Cybułka powiedział, �e dwie opinie �wiadczyły 
o tym, �e jego racja jest słuszna i �e jego stanowisko jest prawidłowe. Zarz�d jeszcze 
raz wszystkie opinie zbierze i jeszcze raz podejdzie do tego zagadnienia powa�nie, 
jak zawsze. Według opinii prawnej, na któr� powołuje si� radny p. Cybułka                         
i Wicestarosta, dyrektorzy nie złamali �adnej z ustaw. Radny p. P. Cybułka ci�gle 
mówi, i� nie doczekał si� finału, to niech skonkretyzuje jakiego finału oczekuje,               
bo Wicestarosta ju� nie wie. Wicestarosta zwrócił tak�e uwag�, i� za spraw� 
o�wiadcze� maj�tkowych nie odpowiada, a pytanie w tej sprawie było kierowane           
do niego, cho� jemu nawet nie wolno udzieli� takiego pełnomocnictwa, w zwi�zku             
z tym nie do niego te pytanie powinno by� skierowane. Nast�pnie odniósł si�                 
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do pytania dotycz�cego zwrotu podatków bł�dnie naliczonych mieszka�com 
Wodzisławia �l. oraz udziału w tej sprawie Starostwa Powiatowego. Stwierdził,                
i� faktycznie ukazały si� w mediach artykuły dotycz�ce przepisów o zmianie ustaw          
o podatkach i opłatach lokalnych, a szczególnie dotyczyło to opodatkowania gruntów. 
W zwi�zku z tym, cz��� mieszka�ców odwołała si� od decyzji Prezydenta Miasta 
Wodzisławia �l., co w efekcie wymusiło konieczno�� podj�cia okre�lonych działa�. 
Wicestarosta powiedział, �e nie powinien si� do nich ustosunkowywa�, poniewa� 
Starostwo nie jest w tej sprawie stron�. Jednak�e w artykułach powoływano si� na 
opini� Samorz�dowego Kolegium Odwoławczego, a tak�e na wypowiedzi niektórych 
włodarzy Miasta Wodzisławia �l., gdzie zarzucano pracownikom Starostwa,                     
a konkretnie Wydziału Geodezji, �e nie do ko�ca wypełnili swoje obowi�zki. 
Wicestarosta przeprowadził w tej sprawie post�powanie wyja�niaj�ce i zebrał 
wyja�nienia poszczególnych osób odpowiedzialnych za t� dziedzin�, aby otrzyma� 
pełny obraz tego co si� stało. Faktycznie, na podstawie zmiany wła�ciwych ustaw 
nast�piły podwy�ki podatku, ale o podwy�kach decydowały rady poszczególnych 
gmin, a nie Starostwo i Powiat. Podwy�ki dla poszczególnych osób miały by� 
ustalane na podstawie materiałów otrzymywanych z Wydziału Geodezji                          
i sukcesywnie były one dostarczane. W o�miu gminach załatwiono t� spraw� inaczej 
ni� w gminie Wodzisław �l., a niektórzy wójtowie gmin w ogóle nie zrobili podwy�ek 
podatku. Poprzednie stawki kształtowały si� na poziomie 4 gr./ m2 za grunt rolny              
i 9 gr./m2 za grunt pozostały, w tym zabudowany. Nowe zasady podwy�szały stawki 
za grunt rolny o ok. 2 gr. natomiast za grunt zabudowany niezwi�zany z produkcj� 
rolnicz� od 0,15 do 0,30. Niektóre gminy według nowych przepisów nawet 
zmniejszyły stawki w stosunku do tych poprzednich, jak np. zachowały si� 
Marklowice, gdzie było to 4 gr./m2, ale ustalono, �e do ko�ca tego roku, kiedy 
wszystkie sprawy zostan� uporz�dkowane b�dzie to symboliczny 1 gr. Mo�na było te 
kwestie uregulowa� ró�nymi metodami –mo�na było zrobi� jak np. Pszów i Gorzyce, 
które poprawiły swe decyzje i nadpłaciły ró�nice mieszka�com. Natomiast popełniono 
kilka bł�dów, cho�by tej natury, �e jak jest decyzja, to nie mo�e ona by� pó�niej 
korelowana, poprawiana drug� decyzj�, drugim postanowieniem. W ten sposób 
została ta sprawa przedstawiona urz�dnikom Urz�du Miasta w Wodzisławiu �l., 
gdzie m. in. był Geodeta Powiatowy p. Kłosok na takich naradach. Je�eli chodzi              
o opini� SKO w tej sprawie, to Wicestarosta wystosował ju� do tej instytucji pismo,            
w którym prosi o szersz� interpretacj� zarzutów pod adresem niektórych słu�b 
Starostwa. Nie mo�e by� tak, �e je�eli Powiat nie jest stron�, to si� zajmuje 
stanowisko w jego sprawie, ocenia si� i w dodatku robi si� to bez dania mo�liwo�ci 
wyja�nienia sprawy i zaj�cia stanowiska. W zwi�zku z tym, poproszono SKO                   
o szersz� interpretacj� i uzasadnienie w odniesieniu do ich cytatów. Wicestarosta 
poinformował SKO równie�, i� przeprowadzono w Starostwie, w Wydziale Geodezji 
post�powanie wyja�niaj�ce i ono nie wykazało tych zarzutów, które SKO nam 
przypisuje. Dodał tak�e, i� od 29 listopada do 15 grudnia 2004r. ten�e problem był 
kontrolowany przez inspektorów działaj�cych z umocowania �l�skiego 
Wojewódzkiego Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach i nie było 
uwag podczas tej kontroli, a nagle si� one pojawiły. Te  wszystkie kwestie zostały 
przedstawione SKO i prosi si� ich o wyja�nienia oraz szersz� interpretacj� ich opinii, 
�eby mo�na si� było do tego odnie��. Je�eli chodzi o pytania p. Rosoła                            
i p. Szcz�snego dotycz�ce Biblioteki Pedagogicznej, Wicestarosta potwierdził,                 
i� w dalszym ci�gu jest wypowiedzenie, które ko�czy si� ok. 10 lipca br. Wyja�nił,            
i� Zarz�d nie zostawił Biblioteki – wyst�piono z pismami do Prezydenta Miasta, 
powiadomiono osobi�cie Wicemarszałka p. S. Karpi�skiego podczas spotkania,               



 10 

w którym poza Wicestarost� uczestniczyła m.in. Naczelnik Wydziału O�wiaty              
p. E. Glenc oraz Dyrektor Biura Edukacji i Wychowania Urz�du Marszałkowskiego. 
Odpowied� z Urz�du Miasta w tej sprawie jest o tyle niesprzyjaj�ca, �e nie mówi si� 
o tych terminach, które zaproponował Zarz�d Powiatu, jednak Miasto wyra�a ch�� 
�eby przeznaczy� pomieszczenia na potrzeby tej Biblioteki. Kwesti� sporn� jest tylko 
termin – Zarz�d Powiatu d��y do tego �eby przenosiny odbyły si� w lipcu, natomiast 
Miasto mówi o wrze�niu. Wicestarosta poinformował tak�e, i� spotkał w tej sprawie           
z Wiceprezydentem p. J. Serwotk� i wszystko jest do uzgodnienia. Ponadto, 
zasugerował aby nie robi� wokół tego �adnej sensacji, gdy� rodz� si� ró�ne pomysły 
rozwi�zania tego problemu, a by� mo�e powiedzie si� taka koncepcja, która pozwoli 
na wycofanie tego wypowiedzenia. Zaznaczył, �e Zarz�d my�li tak�e o pomocy              
w przenosinach Biblioteki, chocia� gdyby si� trzyma� litery prawa, to Powiat za to nie 
odpowiada, jednak chce to załatwi� w taki sposób �eby obie strony były zadowolone. 
Troch� jest dla Wicestarosty przykre, �e Dyrektor Biblioteki – taka była informacja          
w prasie – wyst�piła w swojej obronie oraz z pro�b� o pomoc do dwóch radnych 
powiatowych, a do Zarz�du nie.  
 
Radny p. J. Rosół ad vocem zaprotestował wobec słowom, które padły, �e to s� 
jakie� manipulacje, czy jakie� inne kwestie, czy sensacje. Zaznaczył, i� absolutnie 
nie miał zamiaru robi� z tego tematu sensacji, a jego pytanie było jasne, konkretne             
i prosił tylko o odpowied�. Natomiast dywagowanie, �e si� kto� do kogo� zwrócił – on 
stwierdza, �e ta pani si� do niego nie zwróciła i nie wie do kogo si� zwróciła. 
Wicestarosta pozwolił sobie na jakie� niedwuznaczne stwierdzenie, co go zabolało, 
bo to nie do niego si� odnosi. Podkre�lił, i� nie ma takiego zwyczaju i tak�e w tej 
sprawie nie doszukiwał si� jakiejkolwiek sensacji.  
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina powiedział, �e słów tych nie wycofuje, bo nie 
odnosiły si� one do radnego p. J. Rosoła, a je�eli on tak to odczuł, to go przeprasza.  
 
Starosta Powiatu p. J. Materzok powiedział, �e je�eli chodzi o wszystkie 
wypowiedzi radnego p. Cybułki, to oczywi�ci Zarz�d udzieli mu odpowiedzi, 
przeczyta te interpelacje. Stwierdził, i� twórczo�� radnego jest ju� bardzo obszerna, 
ale Zarz�d wszystko to czyta i starannie odpowiada. Natomiast chciałby radnemu          
p. P. Cybułce przekaza� tak� dedykacj�: „Nie os�dzaj, aby� nie był os�dzany”. 
Starosta zadeklarował bardzo powa�ne potraktowanie tego, co powiedział radny           
p. P. Cybułka bo jest to zapisane, nagrane i b�dzie to na pewno przeanalizowane. 
Odniósł si� tak�e do kilku pyta�. W sprawie zapytania radnego p. S. Szulika 
dotycz�cego programu „Przejrzysta Polska” wyja�nił, i� rozwa�ana była taka 
koncepcja, �eby do tego programu przyst�pi�. Sekretarz Powiatu uczestniczył                 
w spotkaniach w tym zakresie, ale było to działanie maj�ce na celu doinformowanie 
si� o co w tym programie chodzi i co ewentualnie da nam uczestniczenie w nim. 
Jednak w zwi�zku z tym, i� w Starostwie Powiatowym wprowadzane jest ISO, Powiat 
nie b�dzie przyst�pował do programu „Przejrzysta Polska”, mimo �e pewne działania 
zostały podj�te dla zorientowania si� w temacie. S� ju� bardzo zaawansowane prace 
w zakresie wprowadzania ISO, dlatego uznano �e jest to wa�niejsze. Starosta 
zapewnił, �e je�eli co� si� zmieni w temacie programu „Przejrzysta Polska”, je�eli 
jakiekolwiek kroki zostan� podj�te w tym zakresie, to Rada natychmiast zostanie             
o tym poinformowana. 
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Radny p. S. Szulik wyraził zdziwienie odpowiedzi� Starosty, gdy� Powiat 
Wodzisławski jest umieszczony na portalu internetowym w�ród uczestników 
„Przejrzystej Polski” i tam s� podane wszystkie dane z Powiatu – jak np. Starosta, 
telefon do Starosty, koordynator programu. Instytucje prowadz�ce program traktuj� 
Powiat Wodzisławski jako uczestnika.  
 
Starosta Powiatu p. J. Materzok powiedział, �e jego zdaniem sprawa ta ze strony 
organizatorów programu poszła troch� za daleko, bo Powiat przymierzał si�                   
do uczestnictwa, ale uznano ISO za bardziej nadrz�dne. Gdyby Zarz�d na dzie� 
dzisiejszy podtrzymywał decyzj� o przyst�pieniu do programu „Przejrzysta Polska”   
to byłoby oczywi�cie stosowne poinformowa� Rad�, ale odst�piono od tej koncepcji. 
Powiedział, �e je�eli jeszcze jakie� okoliczno�ci w tym temacie si� pojawi�,                    
to zostan� przekazane informacje o tym radnemu p. S. Szulikowi na pi�mie. 
Nast�pnie odniósł si� do sprawy Biblioteki Pedagogicznej. Podkre�lił, i� nie ma mowy 
o jej likwidacji w Wodzisławiu �l., jedynie chce si� j� przenie�� w inne miejsce. Je�eli 
nie b�dzie lokum dla tej Biblioteki, to pozostanie ona w dotychczasowym miejscu. 
Działania takie zostały podj�te dlatego, �e Starostwo potrzebuje pomieszcze� dla 
realizacji ISO, a obecne warunki lokalowe nie spełniaj� podstawowych wymaga�               
w zakresie obsługi petenta. Podkre�lił, �e nie jest intencj� Zarz�du �eby zlikwidowa� 
Bibliotek�, tylko j� przenie��. Natomiast je�eli chodzi o spraw� podatku                        
od nieruchomo�ci wyja�nił, i� Wydział Geodezji Starostwa �wiadczy usługi zwi�zane 
z przekwalifikowaniem warto�ciowym gruntów dla wszystkich gmin w jednakowym 
zakresie. Wszystkie gminy, za wyj�tkiem jednej potrafiły z tych działa� polegaj�cych 
tylko na ewidencjonowaniu gruntów skorzysta� w sposób wła�ciwy i nie ma tam 
�adnych protestów i perturbacji. Wi�c albo tych 8 gmin popełniło jaki� bł�d, albo bł�d 
popełniono w Starostwie, albo jedna gmina nie zachowała si� tak jak trzeba. 
Nast�pnie zwrócił si� do Dyrektora ZOZ-u w Rydułtowach p. R. Kubka o uzupełnienie 
odpowiedzi dotycz�cej wyst�pienia radnego p. P. Cybułki. 
 
Dyrektor ZOZ-u w Rydułtowach p. R. Kubek powiedział, i� wielokrotnie z tego 
miejsca udowadniał, i� jego działalno�� medyczna nie jest sprzeczna z interesami  
SP ZOZ-u. �wiadczy o tym m.in. 108% wykonania kontraktu na dzie� dzisiejszy,              
a tak�e prawie 99% kontraktu z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki 
medycznej. Stwierdził, �e  jest ura�ony tylko jedn� sytuacj�, dlatego �e zostaje 
pos�dzony przez obywatela p. P. Cybułk�, który notorycznie od wielu lat łamie 
ustaw�, o której mówił. P. R. Kubek poinformował, �e dzi� si� dowiedział, �e nawet 
ognisko pozaszkolne jest jednostk� organizacyjn� Rady Powiatu, tylko zadania jego 
zostały przekazane gminie Radlin. Radny p. P. Cybułka jest tam dyrektorem ogniska 
pozaszkolnego, a ustawa mówi bardzo jasno – dyrektor jednostki organizacyjnej 
gminy nie mo�e prowadzi� działalno�ci gospodarczej. Radny p. P. Cybułka robi to od 
1997r. a ustawa obowi�zuje wła�nie od 1997r. P. R. Kubek stwierdził, �e jest 
przygotowany na krytyk�, krytyki si� nie boi, potrafi si� obroni� i wytłumaczy�, ale boli 
go jedno – to jest najwa�niejsze - �e atakuje go człowiek, który łamie notorycznie 
prawo. Jest ciekawy dlaczego radny p. P. Cybułka nie podnosił tej kwestii, kiedy 
ówczesny Dyrektor ZOZ-u p. Łyko prowadził gabinet lekarski, czyli prowadził 
działalno�� gospodarcz� - wtedy sprawa ta nie była poruszana. Poprosił radnych, 
aby zwa�yli te wszystkie zarzuty przeciwko jego osobie, które zostały wyja�nione.  
On �adnej ustawy nie złamał, co zostało potwierdzone przez wielu prawników, którzy 
interpretuj� to prawo wła�nie w ten sposób, w jaki Zarz�d to przedstawia                         
w odpowiedziach na interpelacje radnego p. P. Cybułki. Stwierdził, �e nie ma sensu 
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prowadzi� polemiki z człowiekiem, który w swoim �yciu zało�ył sobie cel zniszczenia 
Romana Kubka. 
 
Radny p. P. Cybułka poprosił o udzielenie mu głosu ad vocem. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala nie udzielił głosu radnemu p. Cybułce, 
gdy� w punkcie „Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych” nie przewiduje on 
mo�liwo�ci zabierania głosu ad vocem. 
 
Radny p. P. Cybułka zapytał dlaczego radny p. J. Szcz�sny ma prawo zabiera� głos 
ad vocem. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził, i� radny p. J. Szcz�sny nie 
b�dzie zabierał głosu ad vocem, ale ma on prawo prosi� o uzupełnienie odpowiedzi 
na wcze�niej zadane pytania. 
 
Radny p. P. Cybułka zapytał dlaczego taka mo�liwo�� została udzielona radnemu   
p. J. Rosołowi. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala wyja�nił, i� wówczas obrady prowadził 
Wiceprzewodnicz�cy Rady p. A. Gaw�da. Nast�pnie udzielił głosu radnemu                  
p. J. Szcz�snemu w celu uzupełnienia jego pytania. 
 
Radny p. J. Szcz�sny powiedział, i� nie mo�e si� zgodzi� z wypowiedzi� 
Wicestarosty dotycz�c� Biblioteki Pedagogicznej, gdy� nie on chce robi� sensacj�               
z tego tematu. Jego pytanie wynikało z troski, aby ta Biblioteka nadal pozostała               
w naszym powiecie. Podzi�kował Staro�cie za potwierdzenie, i� pozostanie ona na 
naszym terenie. Wyja�nił, �e jego pytanie dotyczyło tego czy Starostwo mo�e 
ponie�� koszty zwi�zane z przenosinami Biblioteki i czy si� do tego zobowi��e.  
 
Starosta Powiatu p. J. Materzok powiedział, i� odpowied� w tym zakresie zostanie 
udzielona radnemu na pi�mie. 
   
Radny p. P. Cybułka zwrócił si� do Przewodnicz�cego Rady o umo�liwienie mu 
skierowania do radcy prawnego pytania – czy radnemu przysługuje wypowied�              
ad vocem po stwierdzeniu przedmówcy. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala zwrócił si� do radcy prawnego                     
z pytaniem czy łamie prawo nie udzielaj�c radnym głosu ad vocem w punkcie 
„Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych”. 
 
Mec. p. A. Du�y przytoczył tre�� § 23 ust. 3 Statutu Powiatu Wodzis�łwskiego – 
„Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu   podczas   obrad   sesji   mo�e   udzieli�   głosu 
poza  kolejno�ci�,  je�eli  konieczno��  zabrania  głosu  wi��e  si�  bezpo�rednio               
z  głosem  przedmówcy  („ad vocem”)”. Z zapisu tego wynika, i� to Przewodnicz�cy 
prowadzi obrady i on decyduje o tym komu udziela głosu „ad vocem”. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala zaznaczył, i� prosił o wyja�nienie czy 
łamie prawo nie udzielaj�c głosu ad vocem. 
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Mec. p. A. Du�y stwierdził, i� jest to jednoznaczne – to Przewodnicz�cy prowadzi 
obrady i on podejmuje decyzj� komu udziela głosu. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przypomniał radnemu p. P. Cybułce,             
i� była ju� taka sytuacja na jednej z poprzednich sesji, �e nie udzielił głosu ad vocem 
na jego wypowied� Zarz�dowi, ani p. R. Kubkowi. 
 
 
Ad. 8 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przypomniał, i� wszyscy radni                         
w materiałach na sesj� otrzymali sprawozdanie z działalno�ci Rzecznika 
Konsumentów za 2004 r. wraz ze stosownym projektem uchwały. Projekt ten oraz 
sprawozdanie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisj� Organizacyjno-
Prawn�.  
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie            
zatwierdzenia sprawozdania z działalno�ci Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 
roku 2004, stanowi�cy zał�cznik nr 7 do protokołu, po czym przyst�piono do 
głosowania. W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzi�ło 19 radnych. Za 
przyj�ciem głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych 
wstrzymało si� od głosu.  
 
Uchwała nr XXXII/345/2005 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu �l�skim została przyj�ta i stanowi zał�cznik 
nr 8 do protokołu. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przypominaj�c o podj�tej na ostatniej 
sesji uchwale dotycz�cej rozwi�zania porozumienia, na mocy którego Rzecznik 
Konsumentów obsługiwała nasz powiat – podzi�kował jej w imieniu Rady Powiatu              
i Zarz�du Powiatu za wkład pracy w ochron� konsumentów na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
 
Ad. 9 
 
 

� Sprawozdanie z działalno�ci za 2004 rok Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz podległych mu jednostek, stanowi�ce zał�cznik nr 9 do 
protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, i� sprawozdanie                       
z działalno�ci za 2004 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz podległych 
mu jednostek przygotowali: Dyrektor Powiatowego Centrum Rodzinie w Wodzisławiu 
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�l. – p. Irena Obiegły, Kierownik Powiatowego O�rodka Wsparcia dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu �l. – p. Renata Hernik, Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Gorzycach – p. Ryszard Andrukiewicz, Dyrektor Powiatowego 
Domu Dziecka w Gorzyczkach – p. Maciej Cabak. Dodał, �e Komisja Zdrowia, Opieki 
Społecznej i Rodziny wydała opini� pozytywn� do tego sprawozdania.  
 
 
W dyskusji głos zabrali:  
  
 
Radny p. Mirosław Szymanek zadał pytanie dotycz�ce Domu Dziecka                          
w Gorzyczkach. Powiedział, �e doszły go słuchy prasowe, jak i w rozmowach                   
z ró�nymi osobami, tak�e samorz�dowcami, dowiedział si�, i� planowana jest 
likwidacja Domu Dziecka. Zapytał jaki jest stan obecny zaawansowania, czy s� jakie� 
działania w tym kierunku. 
 
Dyrektor PCPR p. I. Obiegły podkre�liła i� nie s� podejmowane �adne działania             
w kierunku likwidacji czy zamkni�cia Domu Dziecka w Gorzyczkach. Wielokrotnie na 
sesjach Rady Powiatu Wicestarosta wyja�niał, �e konieczne jest przeprowadzenie 
standaryzacji, czyli doj�cie do standardów wszystkich placówek pomocy społecznej 
do ko�ca 2006r. Taki standard osi�gn�ł ju� Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach. 
Na dzie� dzisiejszy nie maj� jeszcze wymaganych standardów dwie placówki 
pomocowe tj. Dom Dziecka w Gorzyczkach oraz Dom Zgromadzenia Sióstr                    
w Wodzisławiu. Je�eli chodzi o Dom Pomocy prowadzony przez Siostry to standard 
b�dzie wkrótce osi�gni�ty, s� bardzo daleko posuni�te prace w tym zakresie przy 
pomocy �rodków zgromadzenia. W przypadku Domu Dziecka w Gorzyczkach 
powołany został uchwał� Zarz�du zespół, który ma przygotowa� kolejne etapy 
dochodzenia do standardu. Rozwa�a si� równie� mo�liwo�� przeniesienia tej 
placówki do pomieszcze� w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. Je�eli ta wersja 
zostałaby zaaprobowana przez zespół i przez Zarz�d, to warunki Domu Dziecka 
byłyby wówczas bardzo dobre, placówka funkcjonowałaby oddzielnie, bez likwidacji 
czegokolwiek. Jedyn� tak� bardzo wa�n� rzecz�, któr� trzeba dostosowa� jest ilo�� 
wychowanków, jaka mo�e w takiej placówce zamieszkiwa�, czyli 30 osób. Na dzisiaj 
według regulaminu organizacyjnego jest w Domu Dziecka 49 wychowanków, wi�c 
�eby wymagany stan osi�gn�� bez przenoszenia dzieci, podj�te zostały pewne 
etapowe działania, jak np. nieprzyjmowanie wychowanków z innych powiatów. Dzieci 
z naszego powiatu, je�eli taka konieczno�� zaistnieje, s� przyjmowane do Domu 
Dziecka w Gorzyczkach, ale sytuacji takich jest coraz mniej. Co do lokalizacji 
placówki w przyszło�ci stwierdziła, �e jest jeszcze 1,5 roku czasu, wi�c te działania 
s� etapowo realizowane i na pewno Zarz�d b�dzie o nich na bie��co informował. 
 
Radna p. E. Cogiel odniosła si� do informacji ze str. 3 sprawozdania, gdzie znajduje 
si� nast�puj�ce sformułowanie: „W realizacji zada� na 2005 r. za szczególnie wa�ne 
uwa�amy dalszy rozwój form pomocy dzieciom pozbawionych opieki  i wychowania 
swojej naturalnej rodzinie – poprzez osi�gni�cie standardów �wiadczonych usług 
przez Dom Dziecka w Gorzyczkach”. Poprosiła o wyja�nienie co kryje si� pod 
poj�ciem ju� kilkakrotnie wspominanych standardów. 
 
Dyrektor PCPR p. I. Obiegły wyja�niła, i� pierwszym kryterium jest ilo�� 
wychowanków, czyli to o czym była ju� mowa – zej�cie ze stanu 49 wychowanków 
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do 30. Nast�pnie z tego co stwierdzili inspektorzy wojewódzcy – to jest odpowiednia 
ilo�� metra�owa dla poszczególnych wychowanków, odpowiednia ilo�� kuchni 
podr�cznych (aneksów), odpowiednie o�wietlenie, wyposa�enie oraz całe zaplecze 
sanitarne. Wszystkie te wymagania szczegółowo s� uj�te w protokole pokontrolnym 
inspektorów �l�skiego Urz�du Wojewódzkiego.  
 
Radny p. M. Szymanek poprosił, aby odpowied� przedstawi� mu na pi�mie. 
 
   
Ad. 10 
 
 

� Informacja na temat  funkcjonowania powiatowych placówek na rzecz osób 
niepełnosprawnych, stanowi�ca zał�cznik nr 10 do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e informacj� na temat  
funkcjonowania powiatowych placówek na rzecz osób niepełnosprawnych 
przygotowali: Kierownik Powiatowego O�rodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami           
Psychicznymi w Wodzisławiu �l. – p. Renata Hernik, Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Gorzycach – p. Ryszard Andrukiewicz, Kierownik Warsztatu Terapii 
Zaj�ciowej w Gorzycach – p. Jarosław Michalczyk, Dyrektor Warsztatu Terapii 
Zaj�ciowej �w. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu �l. – p. Andrzej Pałka. Dodał,           
i� obecny jest tak�e Wiceprzewodnicz�cy Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych p. A. Hanc. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny p. M. Szymanek powiedział, i� warto powiedzie� kilka ciepłych słów pod 
adresem wszystkich osób, które działaj� na rzecz niepełnosprawno�ci. Podzi�kował 
w imieniu własnym wszystkim osobom, które ten temat piel�gnuj�, pracuj� w tym 
temacie poniewa� jest to bardzo trudny temat, a jednocze�nie w niektórych 
przypadkach temat, który wymaga wielkiej m�dro�ci �yciowej. Radni cz�sto 
wypowiadaj� si� na ró�ne tematy poprzez własne do�wiadczenia, poprzez opinie 
ró�nych osób, poprzez kontakty społeczne. Powiedział, i� chciałby wypowiedzie� si� 
na temat Warsztatów Terapii Zaj�ciowej, gdy� nie raz był na nich obecny, bo ma              
w rodzinie osob� – szwagra, który uczestniczy czynnie w tych wła�nie Warsztatach. 
Stwierdził, i� Warsztaty du�o znacz� dla jego szwagra, a wr�cz s� pewnym 
priorytetem w jego �yciu. Do tych Warsztatów Tomek – bo tak ma na imi� jego 
szwagier, podchodzi jak do czego� najwa�niejszego, traktuje je jako swoj� prac�. 
Radny p. M. Szymanek zauwa�a, i� rozwój emocjonalny jego szwagra oraz rozwój 
manualny w znacz�cy sposób - w 200%, 500%, a mo�e nawet 1000% jakby podniósł 
si�. Tomek staje si� osob� bardziej komunikatywn�, umiej�c�, potrafi�c�. Staje si� 
osob�, która czuje si� bardziej zrozumiana, jak i kochana. W zwi�zku z tym radny            
p. M. Szymanek podzi�kował Kierownikowi WTZ, równie� w imieniu swojego 
szwagra i �yczył dalszych takich osi�gni�� w pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przychylaj�c si� do słów radnego             
p. M. Szymanka podzi�kował wszystkim, którzy maj� do czynienia z osobami 
niepełnosprawnymi za opiek�, jak� nad nimi sprawuj�.    
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Ad. 11 
 
 

� Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2004, 
stanowi�ce zał�cznik nr 11 do protokołu. 

 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, i� sprawozdanie                   
z wykonania uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2004 roku radni otrzymali wraz              
z materiałami sesyjnymi. Do sprawozdania tego zostało doł�czone tak�e 
sprawozdanie z wykonania w 2004r. uchwały Nr XXV/272/2001 z dnia 29.01.2001r.  
z pó�n. zm. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obci��ania nieruchomo�ci powiatu 
oraz ich wydzier�awiania na okres dłu�szy ni� 3 lata, a tak�e sprawozdanie                    
z wykonania w 2004 r. uchwały Nr XV/161/2000 z dnia 27.03.2000r. w sprawie zasad 
przyjmowania darowizny aparatury i sprz�tu medycznego przez samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej                    
w Rydułtowach” i „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.” 
 
Pyta� do ww. sprawozda� nie odnotowano. 
 
 
Ad. 12 
 
 

� Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 
2004, stanowi�ce zał�cznik nr 12 do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, i� sprawozdanie                      
z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2004 roku radni otrzymali 
w materiałach sesyjnych. 
 
Pyta� do ww. sprawozdania nie odnotowano. 
 
 
Ad. 13 
 
a) 
 
� Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Wodzisławiu �l�skim, stanowi�cy zał�cznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje, za wyj�tkiem Komisji 
Rewizyjnej i Komisji Bud�etu i Finansów, które mimo skierowania do nich projektu, 
nie rozpatrywały go. Nast�pnie poprosił, aby w imieniu Zarz�du autopoprawki zgłosił 
Sekretarz Powiatu. 
 
Sekretarz Powiatu p. Z. Seemann powiedział, i� pod obrady Zarz�du wpłyn�ły dwa 
wnioski Komisji Organizacyjno-Prawnej. Poinformował, i� Komisja wnioskuje, aby            
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w § 8 w ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego wprowadzi� inne oznaczenia literowe 
komórek organizacyjnych Starostwa. Zarz�d po rozpatrzeniu tej propozycji 
pozytywnie j� zaopiniował, proponuj�c oznaczenia takie jakie radni otrzymali na 
nowych stronach 1 i 2 Regulaminu w dniu dzisiejszym (zał�cznik nr 14 do 
protokołu). Drug� autopoprawk� jest zmiana w § 27, który okre�la zadania Biura 
Rady. Analizuj�c po raz kolejny projekt nowego Regulaminu i omawiaj�c pewne 
kwestie z konsultantami ds. ISO okazało si�, i� nale�ałoby w § 27 dopisa� pkt 2 
mówi�cy o obsłudze administracyjno-biurowej komisji bezpiecze�stwa i porz�dku.          
W ramach autopoprawki Zarz�du radnym została ju� dostarczona nowa strona 
Regulaminu z tymi zmianami, jak równie� ujednoliceniem graficznym tych zapisów 
(zał�cznik nr 15 do protokołu). Dodał tak�e, i� drugi wniosek Komisji Organizacyjno-
Prawnej polegał na tym, aby w § 12 w punkcie 6 wprowadzi� zapis „przedstawienie 
Staro�cie sprawozda� dotycz�cych funkcjonowania systemu zarz�dzania jako�ci�             
i wszelkich potrzeb zwi�zanych z doskonaleniem” w miejsce zapisu „przedstawienie 
najwy�szemu kierownictwu sprawozda� dotycz�cych funkcjonowania (….)”. Kiedy 
ten wniosek wpłyn�ł do Zarz�du, skontaktowano si� z osobami, które przygotowuj� 
Starostwo do uzyskania certyfikatu ISO. W tej sprawie Zarz�d uzyskał nast�puj�c� 
informacj�: „W zwi�zku z Pa�stwa pismem (…) dotycz�cym kwestii zapisów w § 12 
(…) uprzejmie informuj�, �e wła�ciwszym jest pozostawienie zapisu „najwy�sze 
kierownictwo”, poniewa� według normy ISO 9001 w skład „najwy�szego 
kierownictwa” na przykładzie Starostwa wchodz�: Starosta, Wicestarosta, Etatowy 
Członek Zarz�du, Sekretarz oraz Skarbnik. Pozostawienie zapisu „najwy�sze 
kierownictwo” powoduje rozszerzenie i mo�liwo�� wnoszenia uwag przez 
Pełnomocnika ds. Systemu Zarz�dzania Jako�ci� swoich uwag nie tylko na r�ce 
Starosty, ale w szerszym tego słowa znaczeniu, st�d nazwa, która obowi�zuje                
w dokumencie ISO 9001.”  
 
 
Głos w dyskusji zabrali: 
 
 
Radny p. M. Kowalski zauwa�ył, i� w § 8 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego nie 
wszystkie komórki organizacyjne Starostwa s� uj�te i zwrócił si� o ich uzupełnienie. 
 
Radny p. D. Majcherek zapytał, czy wprowadzenie nowego Regulaminu 
Organizacyjnego spowoduje jakie� ruchy w zatrudnieniu, a je�eli tak to jakie - czy 
b�dzie wi�ksza liczba osób zatrudnionych, czy ni�sza i czy to spowoduje m.in. 
propozycje zmiany warunków płacy i pracy pracowników, którzy dzisiaj pracuj�                        
w Starostwie Powiatowym. Stwierdził, i� pytania te zadał na posiedzeniu Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, lecz wówczas Sekretarz nie potrafił na nie odpowiedzie�.  
 
Radny p. J. Rosół odniósł si� do u�ytego w Regulaminie Organizacyjnym 
sformułowania „najwy�sze kierownictwo”. Powiedział, i� próbował dociec co to 
„najwy�sze kierownictwo” oznacza w przepisach prawnych, które s� obowi�zuj�ce 
dla samorz�du, ale nigdzie takiego poj�cia nie znalazł. Stwierdził, i� je�eli ju� 
chciałoby si� u�ywa� takiego sformułowania, to w § 2 powinno by� wyja�nione co si� 
pod nim kryje. Graficzny schemat organizacyjny absolutnie nie sugeruje i nie daje 
pewno�ci, �e „najwy�sze kierownictwo” to s� te osoby, o których była mowa we 
wspomnianym przez Sekretarza pi�mie. Jego zdaniem „najwy�sze kierownictwo” 
stanowi Starosta i Wicestarosta. Przytoczone wyja�nienia konsultanta ds. ISO nie 
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zostały podparte �adnym paragrafem prawnym, w zwi�zku z tym poprosił, aby radca 
prawny odpowiedział, czy jest gdzie� w przepisach uj�te sformułowanie „najwy�sze 
kierownictwo”. Zawnioskował, aby zmieni� to sformułowanie, gdy� nie ma nigdzie 
swego umocowania. Poruszył tak�e kwesti� § 8 Regulaminu. Stwierdził,                       
i� rzeczywi�cie radny p. M. Kowalski ma racj�, bo w graficznym schemacie znajduje 
si� słu�ba BHP, natomiast brakuje jej w strukturze organizacyjnej przedstawionej             
w § 8, gdzie wymienione zostały symbole literowe poszczególnych komórek 
organizacyjnych. Poza tym, graficzny schemat w porównaniu z § 8 wykazuje pewne 
niekonsekwencje. Np. Wydział Finansowo-Bud�etowy podlega Skarbnikowi, 
natomiast w symbolice odnosi si� do Starosty (SFB). Podobnie jest w przypadku 
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, czy Biura Rady, które organizacyjnie 
bezpo�rednio podlegaj� Sekretarzowi, a w symbolu literowym odnosz� si� do 
Wicestarosty. Natomiast brak jest konsekwencji w pojawiaj�cych si� symbolach 
Wydziału O�wiaty, Wydziału Infrastruktury Technicznej itd., gdzie na pierwszym 
miejscu pojawia si� litera „E”, oznaczaj�ca podległo�� Etatowemu Członkowi 
Zarz�du. Stosuj�c metodologi� tak� jak w pozostałych przypadkach, tak�e i tu 
powinno si� znale�� „W” na pocz�tku. Zwrócił si� aby przedstawi� uzasadnienie 
takiego post�powania.  
 
Radny p. J. Szcz�sny zapytał o ile zwi�kszy si� fundusz płac zwi�zany z rozbudow� 
struktury organizacyjnej Starostwa oraz czy jest to zabezpieczone w bud�ecie, je�eli 
zwi�kszy si� zatrudnienie. Zapytał tak�e kiedy nast�pi faktyczna realizacja zmian           
w strukturze organizacyjnej, gdy� jedyn� informacj�, jak� uzyskał od Sekretarza jest 
to, �e np. nie wiadomo czy powołanie Biura Audytu Wewn�trznego b�dzie 
zrealizowane, bo osób, które mogłyby si� tym zaj�� nie ma na rynku. Po co wi�c 
tworzy� jakie� komórki, skoro nie wiadomo czy faktycznie b�d� funkcjonowa�. 
Podobnie sytuacja przedstawia si� w przypadku Pełnomocnika ds. Systemu 
Zarz�dzania Jako�ci�.     
 
Radny p. J. Rosół zapytał kto jest Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarz�dzania 
Jako�ci�. 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina stwierdził, i� projekt Regulaminu 
Organizacyjnego jest dokumentem otwartym. Zrodził si� z tego, �e Wysoka Rada 
podj�ła tak� uchwał�, i� wdra�ana jest cała procedura zwi�zana z wprowadzeniem 
ISO. Odniósł si� do uwag dotycz�cych poj�cia „najwy�sze kierownictwo”. Stwierdził, 
�e nie wie czy powinno by� u�yte takie poj�cie, ale przekonywano na ostatnim 
posiedzeniu Zarz�du, �e takie s� wymogi ISO. Nast�pnie odniósł si� do pyta� 
radnego p. Rosoła o oznaczenia literowe poszczególnych komórek organizacyjnych 
– dlaczego kilka ostatnich poprzedzonych jest liter� „E”. Wicestarosta wyja�nił,                
i� wynika to st�d, �e komórki te podlegaj� bezpo�rednio Etatowemu Członkowi 
Zarz�du, natomiast słuszny jest pogl�d, �e je�eli Etatowy Członek Zarz�du podlega 
Wicestaro�cie, to symbol komórki powinien by� poprzedzony liter� „W”. Z kolei, je�eli 
tak b�dzie si� rozumowa�, to Wicestarosta według schematu organizacyjnego 
podlega Staro�cie, w zwi�zku z tym wszystkie symbole komórek organizacyjnych 
powinny by� poprzedzone liter� „S”. Stwierdził, i� pozostawia t� kwesti� do 
rozstrzygni�cia Wysokiej Radzie. Nast�pnie wyja�nił, i� Pełnomocnikiem Starosty ds. 
ISO jest Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu p. D. Mali�ska. Je�eli chodzi 
o ruchy kadrowe, o które pytali radni p. J. Szcz�sny i p. D. Majcherek, to                           
o wszystkich wa�niejszych ruchach w tym zakresie Zarz�d b�dzie informowa�. 
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Niewykluczone, �e takowe b�d�, gdy� nale�y wzi�� pod uwag� to, i� wprowadzone 
zostaj� całkiem nowe komórki, których do te pory nie było w Starostwie. Do takich 
komórek zalicza si� m.in. Biuro Zamówie� Publicznych, które zamierza si� stworzy�            
w ilo�ci 3 osób. B�d� starania, aby te osoby znale�� w�ród obecnych pracowników 
Starostwa. Jednak takiej sytuacji nie mo�na ci�gn�� w niesko�czono�� i trzeba 
zrozumie�, i� niezale�nie od tego, �e jest wprowadzany nowy Regulamin, który 
narzuca pewne procedury, to jeszcze co roku wzrastaj� nowe zadania, które musz� 
wykonywa� pracownicy zatrudnieni w Starostwie. Dodał, �e je�eli b�d� nowe 
zatrudnienia, to b�d� w bardzo małej ilo�ci. Na dzisiaj przewiduje si�, �e w zwi�zku  
z nowym Regulaminem Organizacyjnym i wprowadzaniem ISO zostan� zatrudnione 
nie wi�cej ni� 3 osoby. B�d� tak�e starania, aby zatrudni� osoby, które s� 
zarejestrowane w PUP. Je�eli chodzi o sprawy funduszu płac i tego o ile on 
ewentualnie si� zwi�kszy, to najlepiej b�dzie o tym porozmawia� za miesi�c, kiedy 
omawiane b�dzie wykonanie bud�etu, a w zwi�zku z tym b�dzie si� Zarz�d do 
pewnych spraw ustosunkowywa�. Nawet gdyby nie były zaplanowane dodatkowe 
�rodki na fundusz płac (a s� w rezerwach), to prawdopodobnie b�dzie mo�liwo�� 
zwi�kszenia rezerwy i w zwi�zku z tym, fundusz płac nie nadwer��y prawidłowego 
stopnia comiesi�cznej realizacji bud�etu. Zaznaczył, i� nale�y wyra�nie oddzieli� 
Kontrol� Wewn�trzn� od Audytu Wewn�trznego, gdy� to nie jest to samo. Przepisy 
prawa obliguj� do utworzenia komórki Audyt Wewn�trznego. Z kolei dotychczasowe 
przepisy, które wymagaj� prowadzenia i przesyłania sprawozdawczo�ci, nie 
zawieraj� �adnych konsekwencji typu dyscyplinarnego czy finansowego, je�eli takiej 
komórki si� nie utworzy. W zwi�zku z tym, szukana jest cały czas osoba, aby było to 
realizowane jak najmniejszym kosztem. Dotychczasowy kontroler wewn�trzny 
Starostwa stara si� o uzyskanie statusu audytora wewn�trznego, a je�eli do tego 
dojdzie, to wówczas ch�tnie skorzysta si� z jego usług. W najbli�szym miesi�cu nie 
przewiduje si� zatrudnienia w sensie fizycznym audytora wewn�trznego. Je�eli 
chodzi o termin realizacji zapisów Regulaminu Organizacyjnego, to b�d� starania 
aby ju� w miesi�cu kwietniu utworzy� Biuro Zamówie� Publicznych. W kwietniu 
równie� otwarty zostanie Punkt Obsługi Klienta, czyli specjalna komórka, która 
b�dzie wszystkich petentów obsługiwa� w sposób profesjonalny i informowa�                 
o konkretnym sposobie załatwienia danej sprawy. 
 
Radny p. J. Rosół stwierdził, i� po usłyszanych odpowiedziach na zadane pytania 
chciałby sformułowa� wnioski. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala zaproponował, aby zaczeka�                       
z wnioskami do czasu, gdy zostan� udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania 
dotycz�ce Regulaminu Organizacyjnego. 
 
Radny p. J. Rosół zgodził si� z t� sugesti�. 
 
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego p. M. Luba�ska wyja�niła 
kwestie zwi�zane ze słu�bami bhp. Powiedziała, �e istotnie w graficznym schemacie 
organizacyjnym słu�ba bhp jest wyszczególniona, natomiast w § 8 nie jest uj�ta, 
gdy� obsługa z zakresu bhp prowadzona jest przez firm� na podstawie umowy-
zlecenia i nie ma zatrudnionego w Starostwie pracownika zajmuj�cego si� tymi 
sprawami. W graficznym schemacie słu�ba bhp jest uj�ta, gdy� sprawy bhp 
obowi�zuj� we wszystkich zakładach pracy, ale w zwi�zku z tym, i� wykonuje to 
firma zewn�trzna, nie została ona uj�ta w wykazie komórek organizacyjnych.     
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Radny p. J. Szcz�sny poprosił o dokładniejsze wyja�nienie czy stanowisko 
Pełnomocnika ds. Systemu Zarz�dzania Jako�ci� jest tym samym co stanowisko 
Pełnomocnika ds. Wdra�ania ISO. Poza tym, jak ju� wiadomo Pełnomocnikiem ds. 
Wdra�ania ISO jest Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu. Wynika st�d 
pytanie czy b�dzie ona w przyszło�ci pełniła obie te funkcje i czy jest wówczas sens 
ł�czy� te dwa stanowiska w jednej osobie, a jednocze�nie wydziela� osobn� 
komórk� organizacyjn� Pełnomocnika ds. Systemu Zarz�dzania Jako�ci�, czy nie 
mo�e to pozosta� w strukturze Wydziału Strategii i Rozwoju. 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina wyja�nił, i� p. Mali�ska jest w okresie 
przygotowawczym wdra�ania systemu ISO Pełnomocnikiem mianowanym przez 
Starost� i powierzono jej w zwi�zku z tym dodatkowe obowi�zki. Natomiast                     
p. Mali�ska nie b�dzie Pełnomocnikiem w takim sensie, jak to przewiduje Regulamin 
Organizacyjny, b�dzie to nowa osoba, a obecnie szukane jest rozwi�zanie w tym 
zakresie. Przykładowo - w Starostwie w Raciborzu, które posiada ju� ten certyfikat, 
zajmuje si� tym komórka w ramach 1½ etatu. W naszym Starostwie zamierza si� to 
zrealizowa� w ramach ½ etatu. 
 
Radny p. D. Majcherek zapytał ile jeszcze innych instytucji zewn�trznych obsługuje 
Starostwo Powiatowe. Czy oprócz firmy �wiadcz�cej usługi w zakresie bhp, s� 
jeszcze inne przypadki obsługiwania przez firmy zewn�trzne Starostwa 
Powiatowego. 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina odpowiedział, �e oprócz słu�b bhp nie ma 
innego przypadku, aby firmy zewn�trzne obsługiwały Starostwo. Je�eli chodzi                 
o słu�by bhp, sytuacja ta wynikała kalkulacji kosztów - t� sam� prac�, w tym samym 
czasie, mo�na obsługiwa� taniej, poniewa� za t� sam� kwot� usługi �wiadczy firma 
wyspecjalizowana, bez tzw. dodatków do płacy. 
 
Radny p. M. Kowalski poprosił, aby w tej sprawie wypowiedział si� radca prawny, 
który przejrzał wła�nie przepisy o słu�bie bhp. Jest tam wyra�nie powiedziane, �e           
w przypadku zatrudniania przez zakład powy�ej 100 osób, nale�y utworzy� własn� 
słu�b� bhp i bezprawne jest zatrudnianie innych wyspecjalizowanych firm w tym 
zakresie. Zawnioskował o to, aby schemat organizacyjny uzupełni� o słu�by bhp               
i wła�ciwe oznaczenie literowe. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził, i� skoro obecnie łamana jest 
ustawa w tym zakresie, to Rada nie musi głosowa� wniosku radnego p. M. 
Kowalskiego. Nale�y to wprowadzi� do Regulaminu jako autopoprawk� Zarz�du. 
 
Radny p. J. Rosół powiedział, i� chciałby teraz przedstawi� swoje wnioski. Je�eli 
chodzi o sformułowanie „najwy�sze kierownictwo”, to wnioskuje, aby w § 12 pkt 6 po 
słowach „przedstawienie najwy�szemu kierownictwu” wymieni� w nawiasie wszystkie 
osoby  nale��ce go tego kierownictwa czyli: Starosta, Wicestarosta, Etatowy Członek 
Zarz�du, Sekretarz i Skarbnik. Natomiast je�eli chodzi o kwesti� schematu 
organizacyjnego, to proponuje aby w § 8 doda� na ko�cu zapis „Słu�ba bhp” wraz           
z oznaczeniem literowym „SBH”. W sprawie symboli komórek organizacyjnych 
poprzedzonych liter� „E” zawnioskował, aby poprzedzi� je liter� „W”. 
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Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził, i� wniosku aby w § 8 doda� 
zapis „Słu�ba bhp” z symbolem „SBH” głosowa� nie trzeba, gdy� potrzeba 
umieszczenia tego zapisu wynika z prawa i nale�y to potraktowa� jako autopoprawk� 
Zarz�du. Nast�pnie przyst�pił do głosowania nad pozostałymi wnioskami 
zgłoszonymi przez radnego p. J. Rosoła. W głosowaniu nad wnioskiem, aby w § 12  
w punkcie 6 po słowach „najwy�szemu kierownictwu” wymieni� w nawiasie Starost�, 
Wicestarost�, Etatowego Członka Zarz�du, Sekretarza i Skarbnika udział wzi�ło 23 
radnych. Za przyj�ciem wniosku głosowało 23 radnych, głosów przeciwnych               
i wstrzymuj�cych si� nie było. Wniosek został przyj�ty jednogło�nie. Nast�pnie 
przyst�piono do głosowania nad wnioskiem, aby w § 8 ust. 2 liter� „E” poprzedzaj�c� 
oznaczenia literowe komórek – EOW, EIT, EAB, ERK zamieni� na liter� „W”. W 
głosowaniu udział wzi�ło 22 radnych. Za przyj�ciem wniosku głosowało 7 radnych,         
8 radnych było przeciwnych, a 7 radnych wstrzymało si� od głosu. Wniosek został 
odrzucony. 
 
Radny p. M. Kowalski stwierdził, i� skoro słu�ba bhp musi by� uj�ta w Regulaminie, 
to nale�y go uzupełni� o zadania tej słu�by. 
 
Radny p. D. Majcherek powiedział, i� według radców prawnych zadnia nale��ce do 
słu�by bhp wynikaj� z ustawy, wi�c chyba nie ma potrzeby, aby to precyzowa�. 
 
Radny p. M. Kowalski zwrócił uwag�, i� skoro Regulamin Starostwa zawiera 
zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, to nale�y wprowadzi� zapis „Do 
zada� słu�by bhp nale�� zadania zgodnie z rozporz�dzeniem Rady Ministrów (…)”. 
Powinno to by� uj�te na samym ko�cu rozdziału IV jako § 33. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poprosił radc� prawnego o opini�, czy 
wła�ciwy byłby zapis zgodny z propozycj� radnego p. M. Kowalskiego.  
 
Mec. p. A. Du�y stwierdził, i� taki zapis byłby niewskazany z kilku powodów - np.              
w sytuacji, gdy zmieni si� rozporz�dzenie Regulamin Organizacyjny b�dzie 
nieaktualny. Zadania słu�by bhp wynikaj� z przepisów kodeksu pracy                                
i rozporz�dzenia wykonawczego do kodeksu pracy, jednak nawet je�eli si� nie 
wpisze do Regulaminu odpowiedniego przepisu prawnego, to i tak słu�ba bhp musi 
si� zajmowa� tym, co zostało okre�lone w § 2 rozporz�dzenia. Natomiast, je�eli 
zamiarem jest inkorporowanie do aktu ni�szej rangi przepisów rozporz�dzenia, to 
wtedy nale�ałoby przepisa� cał� tre�� § 2 rozporz�dzenia, który okre�la co nale�y do 
zakresu działania słu�by bhp, przy czym wówczas zakres zada� słu�by bhp b�dzie 
wi�kszy ni� kilku wydziałów Starostwa, gdy� obejmuje 22 punkty.   
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala wobec takiego stanowiska ogłosił 
przerw�, aby Zarz�d mógł przedstawi� stosowne propozycje w tym zakresie.  
 
 
Po przerwie wznowiono obrady. 
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Sekretarz Powiatu p. Z. Seemann w imieniu Zarz�du Powiatu przedstawił 
autopoprawk�, polegaj�c� na wprowadzeniu do Regulaminu Organizacyjnego § 33 – 
„Słu�ba BHP” o nast�puj�cej tre�ci:  
„Do podstawowych zada� Słu�by BHP nale�y w szczególno�ci: 

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad                      
i przepisów bhp, 

2) szkolenie załogi w zakresie bhp, 
3) udział w opracowaniu wewn�trznych regulaminów, instrukcji i zarz�dze� 

dotycz�cych bhp, 
4) prowadzenie dochodze� powypadkowych (kompleksowo), 
5) inne zadania wynikaj�ce z przepisów prawa.” 

Pozostałe paragrafy odpowiednio zmieni� numeracj�. 
 
Starosta Powiatu p. J. Materzok zgłosił autopoprawk� do graficznego schematu 
organizacyjnego Starostwa Powiatowego, polegaj�c� na dodaniu pod schematem 
legendy z nast�puj�cymi oznaczeniami: kratka niebieska - najwy�sze kierownictwo, 
kratka �ółta - komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu �l., 
kratka zielona - jednostki organizacyjne Powiatu Wodzisławskiego, inspekcje i stra�e. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie            
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu 
�l�skim, po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad projektem uchwały 
udział wzi�ło 21 radnych. Za przyj�ciem głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych 
nie było, 4 radnych wstrzymało si� od głosu.  
 
Uchwała nr XXXII/346/2005 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu �l�skim została przyj�ta i stanowi zał�cznik 
nr 16 do protokołu. 
 
 
b) 
 
� Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej          
w Wodzisławiu �l.”,  stanowi�cy zał�cznik  nr 17  do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Organizacyjno-Prawn� oraz przez 
Komisj� Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie            
zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.”, po czym 
przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzi�ło 22 
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radnych. Za przyj�ciem głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych i głosów  
wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/347/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.” została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik nr 
18 do protokołu. 
 
 
c) 
 
� Projekt uchwały w sprawie podziału �rodków Pa�stwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na realizacj� zada� z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przypadaj�cych 
na Powiat Wodzisławski w roku 2005, stanowi�cy zał�cznik nr 19  do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów, Komisj� 
Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny oraz Komisj� Rozwoju Gospodarczego, 
Przeciwdziałania Bezrobociu i Promocji Powiatu. Ponadto opini� pozytywn� do 
rozpatrywanego projektu uchwały wydała Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie            
podziału �rodków Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na realizacj� zada� z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych przypadaj�cych na Powiat Wodzisławski w roku 2005, po czym 
przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzi�ło 21 
radnych. Za przyj�ciem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i głosów  
wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/348/2005 w sprawie podziału �rodków Pa�stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na realizacj� zada� z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przypadaj�cych na Powiat 
Wodzisławski w roku 2005 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik nr 20 do 
protokołu. 
 
 
d) 
 
� Projekt uchwały w sprawie sprzeda�y udziału w 89/100 cz��ci                               

we współwłasno�ci nieruchomo�ci gruntowej zabudowanej, poło�onej                       
w Wodzisławiu �l. – Wilchwach, Osiedle 1 Maja 23B, b�d�cego własno�ci� 
Powiatu Wodzisławskiego, stanowi�cy zał�cznik  nr 21  do protokołu. 
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Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje, za wyj�tkiem Komisji 
Rewizyjnej, która nie rozpatrywała tego projektu. 
 
 
Głos w dyskusji zabrali: 
 
 
Radny p. Damian Majcherek powiedział, �e okazuje si�, i� dzi� w roli nabywcy nie 
wyst�puje Wy�sza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna z Łodzi, a Instytut 
Post�powania Twórczego ZSP z o.o. Zapytał czy Starosta, Przewodnicz�cy Rady 
Powiatu, panie i panowie radni, którzy uczestniczyli w spotkaniu z władzami uczelni 
potwierdzaj�, �e wszystkie standardy, które istniej� na uczelni daj� 100% gwarancj� 
studentom, którzy dzi� zdobywaj� tam wykształcenie, i� zako�cz� oni studiowanie             
z mo�liwo�ci� obrony i uzyskania tytułu. To był temat, który stanowił przedmiot obrad 
jednej z sesji. Jego zdaniem przed podj�ciem decyzji, która dotyczy zbycia                       
i pozyskania �rodków materialnych, nale�y sobie odpowiedzie� na pytania czy dzi� 
po tym spotkaniu radni potwierdzaj�, �e te standardy s� spełnione, czy Rada 
Studentów, która tam funkcjonuje i miała mo�liwo�� wypowiedzenia si� i wyja�nienia 
pewnych bloków problematycznych te� potwierdza, �e standardy s� spełnione.  
 
Radny p. J. Szcz�sny powiedział, �e kwestia sprzeda�y tego obiektu pod 
funkcjonowanie wy�szej uczelni trwa ju� kilka lat i był ten temat wielokrotnie 
dyskutowany. Zawsze był głos, �e ta nieruchomo�� zostanie sprzedana w momencie, 
gdy b�dzie zagwarantowane, �e przez pewien okres czasu b�dzie tam prowadzona 
działalno�� o�wiatowa. Zawsze padały takie informacje, �e b�dzie w tym celu 
zawarta specjalna umowa. M.in. ta umowa była przyczyn� tego, �e drugi przetarg si� 
nie odbył, gdy� przyszli nabywcy nie parafowali tej umowy, w której to wła�nie 
kupuj�cy miał zapewni�, �e przez okres 10 lat b�dzie tam prowadzona edukacja. 
Zapytał jakie s� po zawarciu takiej umowy mo�liwo�ci egzekwowania  jej zapisów, 
jakie zastosowane b�d� mechanizmy gdy np. tamta strona si� nie wywi��e ze 
zobowi�za� i zrezygnuje z działalno�ci edukacyjnej. Zwrócił uwag�, �e weksel in 
blanco dotyczy tylko zobowi�za� finansowych, a zapewne podmiot kupuj�cy wywi��e 
si� z takowych, bo zapłaci cał� kwot�. Mo�e doj�� do sytuacji, �e nabywca zapłaci za 
obiekt, rozpocznie w nim działalno��, a po jakim� czasie oka�e si�, �e przed 
wyga�ni�ciem umowy zmieni  np. profil swojej działalno�ci. Jak w tym momencie 
Powiat chce odzyska� t� nieruchomo��, czy w ogóle taki wariant umowa kupna-
sprzeda�y b�dzie zawierała? Zapytał tak�e czy mamy 100% gwarancji, �e Powiat 
odzyska t� nieruchomo��, czy tylko pó�niej b�dzie dochodzi� odszkodowa� na 
drodze cywilno-prawnej. 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina powiedział, �e sprzeda� nieruchomo�ci na 
Wilchwach ma ju� swoj� histori� i radni na bie��co s� o tej historii informowani. 
Wiedz� o tym, i� Zarz�d starał si� od samego pocz�tku trzyma� bardzo wysoko cen� 
oraz warunki, o których mówił zarówno p. D. Majcherek, jak i p. J. Szcz�sny. 
Wiadomo równie�, z jakich wzgl�dów nie odbyły si� dwa pierwsze przetargi i to Rada 
wyraziła zgod�, aby ewentualna sprzeda� nast�piła na podstawie rokowa�. 	eby to 
nast�piło zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami trzeba było uruchomi� cał� 
procedur� i to zostało uczynione, ł�cznie ze wszystkimi sprawami geodezyjnymi,                
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z powołaniem komisji, z rozpatrywaniem tych wszystkich spraw przez Zarz�d                  
i ł�cznie z pó�niejszymi rokowaniami. Je�eli chodzi o cen� tej nieruchomo�ci, to 
pocz�tkowo wynosiła ona 638 tys. zł. w dwóch przetargach. W rokowaniach, do 
których zgłosił si� tylko jeden nabywca zaproponowana przez zgłaszaj�cego cena 
wynosiła 575 tys. zł., jednak komisja z p. A. Kani� jako przewodnicz�cym tak twardo 
trzymała lini�, �e po wielu rokowaniach i rozmowach strona, która wyst�powała               
w imieniu nabywcy zgodziła si� na 600 tys. zł. Taka cena została przyj�ta przez obie 
strony i ustalono, �e b�dzie to jednorazowo zapłacone w gotówce. Wicestarosta nie 
jest w stanie odpowiedzie� czy b�dzie 100% gwarancja, �e przez 25 lat b�dzie tam 
uczelnia, jednak trzeba te� wierzy� ludziom, z którymi si� rozmawia. Pierwsza 
gwarancja jest taka, �e sprzedaje si� temu nabywcy nieruchomo�� na cele zwi�zane 
z prowadzeniem działalno�ci edukacyjnej. Drug� gwarancj� jest zobowi�zanie 
nabywcy do niezbywania innemu podmiotowi przedmiotu sprzeda�y przez okres            
10 lat od chwili jego nabycia. Trzeci� gwarancj� jest to, �e nabywca musi przed 
zawarciem umowy kupna-sprzeda�y zło�y� weksel in blanco na kwot� 600 tys. zł. 
oraz odpowiedni� deklaracj� wekslow�. Zwrócił uwag�, i� je�eli nabywcy zainwestuj� 
w ten obiekt, który przeznacz� na cele edukacyjne i je�eli przystosuj� tam 
odpowiednio pomieszczenia, które b�d� słu�y� temu celowi, to byli by nierozwa�ni 
ekonomicznie, gdyby przeznaczyli to na inny cel. Zaznaczył, �e do tego obiektu 
trzeba du�o dokłada�, bo jest w bardzo złym stanie technicznym. Poprosił, aby radni, 
którzy z pewnych wzgl�dów nie wierz� tym słowom, kiedy� przy okazji obejrzeli t� 
nieruchomo��. Jest bardzo wiele jeszcze innych obietnic ze strony nabywców, 
dotycz�cych rozwoju nie tylko tej uczelni, ale równie� i Powiatu.  
 
Radny p. D. Majcherek przypomniał, i� na tej sali zdecydowana wi�kszo�� radnych 
na jednej z sesji zgodziła si�, �e nale�y dba� o młodzie�, która podj�ła prób� 
zdobycia wy�szego wykształcenia w obiekcie, którym Powiat dzi� dysponuje. Po sesji 
odbyło si� spotkanie z władzami uczelni, bardzo mocno nagło�nione, gdzie m.in. 
dzi�ki Przewodnicz�cemu Rady była mo�liwo�� napisania artykułów na ten temat, bo 
było podejrzenie o niemo�liwo�ci uczestnictwa mediów w tym spotkaniu. Miało ono  
doprowadzi� do jednego elementu – ustalenia czy dzi� uczelnia spełnia standardy, 
bo były ró�nego rodzaju podejrzenia, �e studenci po 4 czy 5 latach nie dostan� 
dyplomu wy�szej uczelni. Zapytał czy studenci, którzy dzi� studiuj� w tym obiekcie 
maj� gwarancj�, tak jak jest to na wszystkich uczelniach, które spełniaj� warunki               
i posiadaj� akredytacj�, �e studenci zako�cz� swój cykl studiowania obron� 
dyplomu, otrzymaniem dyplomu i otrzymaniem tytułu licencjata czy magistra. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, i� uczestniczył w spotkaniu  
z władzami WSHE i jego odczucia były takie, i� interesy studentów s� 
zabezpieczone. Jednak�e zdziwiło go, i� przez studentów s� zawierane dwie umowy 
– jedna z Instytutem Post�powania Twórczego Sp. z o.o., a druga z WSHE. 
Wówczas władze uczelni zapewniały, �e WSHE gwarantuje wszystkie te sprawy co 
do których radny p. D. Majcherek wyraził swoje w�tpliwo�ci, w tym tak�e to, i� 
studenci b�d� mieli zapewnion� mo�liwo�� uko�czenia uczelni. Przewodnicz�cy 
Rady poinformował tak�e radnych, i� na sali jest obecny Wiceprezes Instytutu 
Post�powania Twórczego – p. P. Bolek oraz p. E. Trojniar – Dyrektor w tym 
Instytucie. 
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Radny p. M. Szymanek  powiedział, i� był jednym z członków spotkania z władzami 
WSHE i przyznał. Udał si� na to spotkanie z niepokojem, jednak wiele w�tków 
zostało wtedy wyja�nionych. Bł�d w całej tej sprawie był na podło�u komunikacji                 
i wyja�nieniu pewnych spraw, rozró�nieniu pewnych terminów jak np. w jakiej formie 
s� prowadzone studia eksternistyczne i zaoczne. Dla niego sprawa jest jasna, 
poniewa� Instytut w Łodzi prowadzi studia eksternistyczne, co wi��e si� z tym, �e 
studenci sami zdaj� egzaminy i maj� to w swoim zakresie. W obecnej sytuacji 
Instytut Post�powania Twórczego wychodzi im naprzeciw i przygotowuje do tych 
egzaminów. Mo�e nie tego wszyscy by oczekiwali, poniewa� oczekiwania s� takie, 
aby funkcjonowała tutaj uczelnia wy�sza. Jednak jest to pewne wyj�cie, �eby mogła 
nasza młodzie� dokształca� si� i na dzie� dzisiejszy jest to jedyne trafne 
rozwi�zanie.  
 
Radny p. D. Majcherek zwrócił si� o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej na 
zapytanie o to, czy Wy�sza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna spełnia wszystkie 
wymagane standardy. Stwierdził, i� kieruj�c pytanie do uczestników spotkania                  
z władzami WSHE miał na my�li Starost�, Przewodnicz�cego Rady Powiatu - ludzi 
którzy kieruj� tym Powiatem. Podkre�lił, �e jemu chodzi wyja�nienie w�tku formalno-
prawnego, który był do sprawdzenia. Przecie� akredytacje uczelniom wydaje dzisiaj 
pewne ministerstwo i s� w tym kraju przyj�te okre�lone wymogi z punktu widzenia 
akademickiego, formalno-prawnego oraz kadry akademickiej. Zwrócił si�, aby na 
jego zapytanie kto� odpowiedział pisemnie, by� mo�e p. A. Kania, który jest 
specjalist� z o�wiaty.  
 
Radny p. J. Szcz�sny poprosił, aby na jego pytanie odpowiedzieli przedstawiciele 
nabywcy. Powiedział, i� dowiedział si�, �e studenci kształc� si� w Instytucie 
Post�powania Twórczego, a nie w Wy�szej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej. 
Zapytał, czy w zwi�zku z tym, w momencie nabycia tego obiektu przez IPT b�dzie 
jednoznacznie przedstawiony szyld tego podmiotu, �eby potencjalni klienci tego 
Instytutu wiedzieli gdzie maj� si� zgłasza�. IPT od wielu lat funkcjonuje w tym 
obiekcie, a nie widnieje tam �aden szyld tej instytucji, a powinien si� pojawi�, gdy� 
jest to wa�ne dla potencjalnych studentów.  
 
Radny p. A. Tomanek zło�ył wniosek formalny o zako�czenie dyskusji, gdy� 
odbiega ona od tematu rozpatrywanej uchwały. Na wszystkich komisjach było to 
dyskutowane, był czas zapozna� si� z materiałem i w tej chwili jest to wydłu�anie tak 
cennego czasu, w tak wa�nym dniu.   
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, i� nie ma potrzeby 
głosowania tego wniosku, gdy� patrz�c po sali mo�na stwierdzi�, i� było to ostatnie 
pytanie. Je�eli b�d� jeszcze pytania, to wtedy wniosek zostanie przegłosowany. 
Nast�pnie zwrócił si� do przedstawicieli Instytutu Post�powania Twórczego czy 
zechce odpowiedzie� na zadane pytania. 
 
Wiceprezes Instytutu Post�powania Twórczego p. P. Bolek powiedział, �e jest 
troch� zirytowany cał� t� dyskusj�, bo na rokowaniach deklarował jako inwestor 
strategiczny dla Powiatu zainwestowanie 6 mln. zł., a obecnie rozpatrywane s� inne 
kwestie, które odbiegaj� od tematu. Mówi si� o gwarancjach. Instytut zamierza 
zainwestowa� na terenie Powiatu 6 mln. zł., a mo�e i wi�cej przy pomocy Rady 
pozyskuj�c fundusze europejskie, co w tym mie�cie obecnie jest blokowane przez 
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słu�by, o których Starostwo ju� wie. Instytut w ka�dym mie�cie, gdzie ma swoj� 
siedzib� korzysta z projektantów i firm budowlanych miejscowych, cho� mógłby 
sprowadzi� takowe z Łodzi. W Wodzisławiu w odró�nieniu od innych miast IPT nie 
jest traktowany jako inwestor strategiczny, który b�dzie zwi�kszał zatrudnienie, 
b�dzie zwi�kszał przychody tutejszych firm budowlanych, z czego podatki wróc� do 
miasta. Stwierdził, i� przyjechał tutaj rozmawia� na temat infrastruktury i tego co IPT 
mo�e wnie�� do Powiatu – deklaracja to minimum 6 mln. zł. A budynek na 
Wilchwach jest bardzo trudny architektonicznie i teoretycznie nadaje si� do 
wyburzenia. Odpowiadaj�c na pytanie dlaczego IPT nabywa nieruchomo�ci wyja�nił, 
i� WSHE zajmuje si� edukacj�, a Instytut zajmuje si� infrastruktur�. IPT b�dzie wydał 
pieni�dze na budynki, a szkoła niech wydaje pieni�dze na stypendia dla studentów, 
na doktoraty, a nie na infrastruktur�. IPT bierze na siebie koszt zakupu budynku, 
koszt planowanej inwestycji, koszty zatrudnienia pracowników, wi�c wszystkie koszty 
s� po jego stronie. Powiedział, i� chciałby wyja�ni�, �e spółka IPT funkcjonuje na 
rynku od 1988r., a WSHE powstała w 1993r. To w IPT powstał pomysł powołania 
szkoły wy�szej. W budynku na Wilchwach IPT nie chce prowadzi� tylko szkoły 
wy�szej, ale tak�e inne działalno�ci okołoo�wiatowe i edukacyjne. Dlatego IPT ma 
m.in. Akademi� J�zyków Obcych, gdzie zatrudnia przynajmniej 100 lektorów j�zyków 
obcych. Powiedział, i� gwarantuje radnym, �e IPT nie zainwestuje tyle pieni�dzy 
przystosowuj�c budynki do działalno�ci dydaktycznej, �eby zrobi� tam hal� 
produkcyjn�. Dodał, �e uczestniczył w nabywaniu nieruchomo�ci w innych miastach, 
prowadził tam inwestycje i pierwszy raz spotkał si� z tak� niech�ci� przed 
inwestorem strategicznym jak na tej Radzie Powiatu. Co do pytania radnego                
p. J. Szcz�snego zapewnił, i� zawiesi szyld Instytutu Post�powania Twórczego na 
obiekcie w Wilchwach, a nawet zamówi go w Wodzisławiu �l. Nie tylko to b�dzie 
szyld IPT, ale i Akademii J�zyków Obcych, a mo�liwe i� zostanie tam otwarte tak�e 
liceum, gimnazjum oraz inne działalno�ci. Zadeklarował, i� to nie jest jedyny 
budynek, który IPT chce zagospodarowa� w tym rejonie i zwrócił si� o traktowanie 
podmiotowe, a nie przedmiotowe.  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
sprzeda�y udziału w 89/100 cz��ci we współwłasno�ci nieruchomo�ci gruntowej 
zabudowanej, poło�onej w Wodzisławiu �l. – Wilchwach, Osiedle 1 Maja 23B, 
b�d�cego własno�ci� Powiatu Wodzisławskiego, po czym przyst�piono do 
głosowania. W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzi�ło 24 radnych.                  
Za przyj�ciem głosowało 21 radnych, przeciwnych było 2 radnych, 1 radny wstrzymał 
si� od głosu.  
 
Uchwała nr XXXII/349/2005 w sprawie sprzeda�y udziału w 89/100 cz��ci we 
współwłasno�ci nieruchomo�ci gruntowej zabudowanej, poło�onej w Wodzisławiu �l. 
– Wilchwach, Osiedle 1 Maja 23B, b�d�cego własno�ci� Powiatu Wodzisławskiego 
została przyj�ta i stanowi zał�cznik nr 22 do protokołu. 
 
 
e) 
 
� Projekt uchwały w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� 

Marklowice na realizacj� zada� przy drogach powiatowych, stanowi�cy 
zał�cznik  23  do protokołu. 
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Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� Marklowice na realizacj� zada� 
przy drogach powiatowych, po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad 
projektem uchwały udział wzi�ło 22 radnych. Za przyj�ciem głosowało 22 radnych, 
głosów przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/350/2005 w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia              
z Gmin� Marklowice na realizacj� zada� przy drogach powiatowych została przyj�ta 
jednogło�nie i stanowi zał�cznik nr 24 do protokołu. 
 
 
f) 
 
� Projekt uchwały w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� 

Gorzyce na realizacj� zada� przy drogach powiatowych, stanowi�cy zał�cznik  
25  do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie            
wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� Gorzyce na realizacj� zada� 
przy drogach powiatowych, po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad 
projektem uchwały udział wzi�ło 21 radnych. Za przyj�ciem głosowało 21 radnych, 
głosów przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/351/2005 w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia           
z Gmin� Gorzyce na realizacj� zada� przy drogach powiatowych została przyj�ta 
jednogło�nie i stanowi zał�cznik nr 26 do protokołu. 
 
 
g) 
 
� Projekt uchwały w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia                  

z Miastem Rydułtowy na realizacj� zada� przy drogach powiatowych, 
stanowi�cy zał�cznik  27  do protokołu. 
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Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rydułtowy na realizacj� 
zada� przy drogach powiatowych, po czym przyst�piono do głosowania.                     
W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzi�ło 19 radnych. Za przyj�ciem 
głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/352/2005 w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia               
z Miastem Rydułtowy na realizacj� zada� przy drogach powiatowych została przyj�ta 
jednogło�nie i stanowi zał�cznik nr 28 do protokołu. 
 
 
h) 
 
� Projekt uchwały w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� 

Lubomia na realizacj� zada� przy drogach powiatowych, stanowi�cy zał�cznik  
29  do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� Lubomia na realizacj� zada� 
przy drogach powiatowych, po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad 
projektem uchwały udział wzi�ło 18 radnych. Za przyj�ciem głosowało 18 radnych, 
głosów przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/353/2005 w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia           
z Gmin� Lubomia na realizacj� zada� przy drogach powiatowych została przyj�ta 
jednogło�nie i stanowi zał�cznik nr 30 do protokołu. 
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i) 
 
� Projekt uchwały w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� 

Rydułtowy o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu, 
stanowi�cy zał�cznik  31  do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska. Zwrócił tak�e uwag�, i� przy 
podejmowaniu poprzednich uchwał stosowano zapis „Miasto Rydułtowy”,                      
a w obecnie rozpatrywanym projekcie jest „Gmina Rydułtowy”. Zaproponował wi�c, 
aby zamiast słów „Gmina Rydułtowy” wpisa� „Miasto Rydułtowy”, w celu 
ujednolicenia zapisów. Poprosił, aby na ten temat wypowiedział si� radca prawny. 
 
Mec. p. A. Du�y powiedział, i� poprawnie powinno by� u�yte sformułowanie „Gmina 
Rydułtowy”, bo jest to gmina miejska. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala zauwa�ył, i� wynika z tego, �e                     
w poprzedniej uchwale tak�e powinno by� zastosowane poj�cie „Gmina” . 
 
Mec. p. A. Du�y stwierdził, i� nie jest to uchybienie natury prawnej. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala wycofał swoj� propozycj�. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� Rydułtowy o udzielenie pomocy 
finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu, po czym przyst�piono do głosowania.              
W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzi�ło 17 radnych. Za przyj�ciem 
głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/354/2005 w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia          
z Gmin� Rydułtowy o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu 
została przyj�ta i stanowi zał�cznik nr 32 do protokołu. 
 
 
j) 
 
� Projekt uchwały w sprawie wyra�enia zgody na przyst�pienie przez Powiat 

Wodzisławski do „Programu łagodzenia w regionie �l�skim skutków 
restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie w�gla kamiennego”, stanowi�cy 
zał�cznik  33  do protokołu. 
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Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje, za wyj�tkiem Komisji 
Rewizyjnej. 
 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
 
Radny p. D. Majcherek zwrócił si� do Starosty z pro�b�, aby uwzgl�dni�                        
w „Programie łagodzenia w regionie �l�skim skutków restrukturyzacji zatrudnienia             
w górnictwie w�gla kamiennego” elementy, które dotycz� Powiatowego Urz�du 
Pracy i jego budynku, a tak�e terenów po kopalni „1 Maja” i pomysłu, który kiedy� był 
naznaczony parkiem przemysłowym. Powiedział, i� ma �wiadomo�� tego, �e 
poprzednie projekty, które dotyczyły tego Programu były głosowane na zasadzie 
pewnej kategorii głosowania. Zgadza si� z tym, �e pewne elementy, które s� tu 
wniesione w uzasadnieniu projektu uchwały s� jak najbardziej potrzebne, natomiast 
przy ocenie poszczególnych projektów najwy�ej punktowane s� pomysły, które 
wła�nie bezpo�rednio dotycz� infrastruktury lub zwi�zane s� z tworzeniem, czy 
kreowaniem nowych miejsc pracy. Stwierdził, i� obawy, �e te dobre intencje i nasze 
pomysły mog� nie znale�� uznania przy punktowaniu zło�onych projektów. 
Poinformował, �e w�ród projektów, które poprzednio były pozytywnie rozpatrzone 
przeszły m.in. takie elementy jak infrastruktura hoteli w Rybniku, które za bardzo                
z rynkiem pracy nie s� powi�zane. Projekty takie przeszły dlatego, �e zostały �rodki 
finansowe i komisja, która rozpatrywała projekty wyszła z zało�enia, �e niedobrze by 
było �eby te �rodki finansowe przepadły. Dlatego nale�y zastanowi� si�, czy              
w ramach wła�nie tego Programu jest mo�liwo�� si�gni�cia po �rodki finansowe na 
zasadzie koncepcji i pomysłu, które daj� szans� zagospodarowania terenów po byłej 
kopalni „1 Maja”, a równocze�nie daj� szans� pomysłowi, który niestety w sposób 
bezskuteczny wnosi od wielu miesi�cy. Stwierdził, �e wierzy w to, i� przy pomocy              
i przychylno�ci Starosty jest takowa szansa.   
   
Starosta Powiatu p. J. Materzok powiedział, �e rozumie intencje radnego                  
p. D. Majcherka. Natomiast zwrócił uwag�, i� Rada ma wyrazi� zgod� na 
przyst�pienie do Programu i nie s� ograniczane działania w jego ramach, bo by� 
mo�e pojawi� si� inne mo�liwo�ci i pomysły na funkcjonowanie w tym Programie. 
Udział Powiatu w tym Programie jest potrzebny, aby si�gn�� po ró�nego rodzaju 
fundusze zewn�trzne. Jest to oczywi�cie kwestia pomysłów i wizji, jak równie� 
posiadania wkładu własnego. By� mo�e kiedy� b�dzie si� dyskutowa� nad tym, jak 
łagodzi� skutki restrukturyzacji górnictwa, chocia� jego zdaniem tłumaczenie 
bezrobocia w powiece tylko i wył�cznie tym, �e została zamkni�ta kopalnia „1 Maja” 
jest zbyt du�ym uproszczeniem. Trzeba to przeło�y� na ogóln� sytuacj� stanu 
gospodarki w naszym kraju. Starosta uwa�a, i� mo�na ewentualnie na �l�sku 
tłumaczy� ten poziom bezrobocia restrukturyzacj� górnictwa, natomiast w innych 
rejonach kraju jest o wiele wy�sze bezrobocie, a górnictwa w ogóle tam nie było, st�d 
trzeba si� odnosi� do ogólnej sytuacji gospodarki w naszym kraju. Przyst�pienie do 
tego Programu jest jakby wprowadzeniem nowej mo�liwo�ci si�gni�cia o zewn�trzne 
fundusze. Je�eli chodzi o utworzenie Parku Przemysłowego, to Starosta stwierdził, 
�e jest nadal zwolennikiem takiego rozwi�zania, ale ze wzgl�du na to, �e Powiat nie 
jest t� instytucj�, która mo�e w tym temacie działania podj��, mo�e tylko ten pomysł 
promowa�. Dodał, i� jego zadaniem na terenie Powiatu nie ma odpowiednich 
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terenów pod inwestycje - uzbrojonych, z infrastruktur�, gdzie byliby ch�tni 
zainwestowa� miliony zł. Mo�na si� odnie�� do Miasta Rybnika i jego bud�etu na rok 
2005. Z informacji, jakie posiada Starosta bud�et Rybnika wynosi 500 mln. zł., 
podczas gdy bud�et Powiatu Wodzisławskiego wynosi 360 mln. Posiadaj�c w jednym 
r�ku tak du�y bud�et jaki ma Rybnik, mo�na go zastawi� pod kredyty, mo�na si�gn�� 
po du�e fundusze unijne. A zakładaj�c, �e ró�nica mi�dzy bud�etem Rybnika                     
i naszego Powiatu wynosi tylko 100 tys. zł. w skali roku, to przez 10 lat jest to miliard 
zł., który zostanie „przerobiony” w stosunku do Powiatu Wodzisławskiego, gdzie 
powierzchnia jest 2 razy wi�ksza, a populacja ludzi jest prawie taka sama jak                  
w Rybniku.      
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyra�enia zgody na przyst�pienie przez Powiat Wodzisławski do „Programu  
łagodzenia w regionie �l�skim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie 
w�gla kamiennego”, po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad 
projektem uchwały udział wzi�ło 18 radnych. Za przyj�ciem głosowało 18 radnych, 
głosów przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/355/2005 w sprawie wyra�enia zgody na przyst�pienie przez 
Powiat Wodzisławski do „Programu  łagodzenia w regionie �l�skim skutków 
restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie w�gla kamiennego” została przyj�ta 
jednogło�nie i stanowi zał�cznik nr 34 do protokołu. 
 
 
k) 
 
� Projekt uchwały w sprawie wyodr�bnienia �rodków na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2005 roku oraz przyj�cia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych               
w szkołach i placówkach o�wiatowych  dla których organem prowadz�cym jest 
Powiat Wodzisławski, stanowi�cy zał�cznik  nr 35  do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
O�wiaty, Kultury i Sportu. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyodr�bnienia �rodków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli            
w 2005 roku oraz przyj�cia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach o�wiatowych  dla których 
organem prowadz�cym jest Powiat Wodzisławski, po czym przyst�piono do 
głosowania. W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzi�ło 18 radnych. Za 
przyj�ciem głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� 
nie było.            
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Uchwała nr XXXII/356/2005 w sprawie wyodr�bnienia �rodków na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2005 roku oraz przyj�cia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych                       
w szkołach i placówkach o�wiatowych dla których organem prowadz�cym jest Powiat 
Wodzisławski została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik nr 36 do protokołu. 
 
 
l) 
 
� Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/325/2005 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 20 stycznia  2005 roku w sprawie wyra�enia zgody na 
zawarcie przez Powiat Wodzisławski porozumie� z Powiatem Pozna�skim, 
Miastem Gliwice, Miastem Zielona Góra, Miastem Rybnik oraz z Miastem 
Gorzów Wielkopolski, których przedmiotem b�dzie organizacja i finansowanie 
kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych 
przedmiotów zawodowych, stanowi�cy zał�cznik  nr 37  do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
O�wiaty, Kultury i Sportu. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały nr XXX/325/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 stycznia  
2005 roku w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski 
porozumie� z Powiatem Pozna�skim, Miastem Gliwice, Miastem Zielona Góra, 
Miastem Rybnik oraz z Miastem Gorzów Wielkopolski, których przedmiotem b�dzie 
organizacja i finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie 
teoretycznych przedmiotów zawodowych, po czym przyst�piono do głosowania. W 
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzi�ło 18 radnych. Za przyj�ciem 
głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/357/2005 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/325/2005 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 stycznia  2005 roku w sprawie wyra�enia zgody 
na zawarcie przez Powiat Wodzisławski porozumie� z Powiatem Pozna�skim, 
Miastem Gliwice, Miastem Zielona Góra, Miastem Rybnik oraz z Miastem Gorzów 
Wielkopolski, których przedmiotem b�dzie organizacja i finansowanie kształcenia 
uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 
została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik nr 38 do protokołu. 
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ł) 
 
� Projekt uchwały w sprawie nadania II Liceum Ogólnokształc�cemu                            

w Wodzisławiu �l�skim, wchodz�cemu w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu �l�skim, imienia ks. prof. Józefa  
Tischnera, stanowi�cy zał�cznik  nr 39  do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Organizacyjno-Prawn� oraz Komisj� 
O�wiaty, Kultury i Sportu. Poinformował tak�e, i� w dniu poprzednim odbyła si� sesja 
popularno-naukowa zorganizowana przez Dyrektor p. A. Białek i uczniów II Liceum 
Ogólnokształc�cego, na której byli obecni zaproszeni go�cie i wykładowcy                       
z Papieskiej Akademii Teologicznej i bardzo szeroko była prezentowana sylwetka              
ks. prof. Józefa Tischnera. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
nadania II Liceum Ogólnokształc�cemu w Wodzisławiu �l�skim, wchodz�cemu               
w skład  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu �l�skim,  imienia ks. 
prof.  Józefa  Tischnera, po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad 
projektem uchwały udział wzi�ło 17 radnych. Za przyj�ciem głosowało 17 radnych, 
głosów przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/358/2005 w sprawie nadania II Liceum Ogólnokształc�cemu                    
w Wodzisławiu �l�skim, wchodz�cemu w skład  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Wodzisławiu �l�skim, imienia ks. prof. Józefa Tischnera została przyj�ta 
jednogło�nie i stanowi zał�cznik nr 40 do protokołu. 
 
 
m) 
 
� Projekt uchwały w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie przez Powiat 

Wodzisławski z Miastem Rydułtowy porozumienia w sprawie powierzenia Miastu 
Rydułtowy prowadzenia Pa�stwowego Ogniska Plastycznego w Rydułtowach 
oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach, stanowi�cy zał�cznik  41  do 
protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Organizacyjno-Prawn� oraz Komisj� 
O�wiaty, Kultury i Sportu. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
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Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyra�enia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski z Miastem Rydułtowy 
porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Rydułtowy prowadzenia Pa�stwowego 
Ogniska Plastycznego w Rydułtowach oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej                          
w Rydułtowach, po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad projektem 
uchwały udział wzi�ło 16 radnych. Za przyj�ciem głosowało 16 radnych, głosów 
przeciwnych i głosów wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/359/2005 w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie przez Powiat 
Wodzisławski z Miastem Rydułtowy porozumienia w sprawie powierzenia Miastu 
Rydułtowy prowadzenia Pa�stwowego Ogniska Plastycznego w Rydułtowach oraz 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach została przyj�ta jednogło�nie i stanowi 
zał�cznik nr 42 do protokołu. 
 
 
n) 
 
� Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole 

Szkół im. 14 Pułku Powsta�ców �l�skich w Wodzisławiu �l., stanowi�cy 
zał�cznik  43  do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
O�wiaty, Kultury i Sportu. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powsta�ców 
�l�skich w Wodzisławiu �l., po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad 
projektem uchwały udział wzi�ło 18 radnych. Za przyj�ciem głosowało 18 radnych, 
głosów przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/360/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych             
w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powsta�ców �l�skich w Wodzisławiu �l. została 
przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik nr 44 do protokołu. 
 
 
o) 
 
� Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu �l., stanowi�cy zał�cznik  45  do 
protokołu. 
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Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
O�wiaty, Kultury i Sportu. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych             
w Wodzisławiu �l., po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad 
projektem uchwały udział wzi�ło 18 radnych. Za przyj�ciem głosowało 18 radnych, 
głosów przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/361/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych             
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu �l., została przyj�ta 
jednogło�nie i stanowi zał�cznik nr 46 do protokołu. 
 
 
p) 
 
� Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole 

Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu �l., stanowi�cy 
zał�cznik  47  do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
O�wiaty, Kultury i Sportu. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Ekonomicznych                    
im. Oskara Langego w Wodzisławiu �l., po czym przyst�piono do głosowania.                
W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzi�ło 18 radnych. Za przyj�ciem 
głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/362/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych             
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu �l., została 
przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik nr 48 do protokołu. 
 
 
q) 
 
� Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole 

Szkół Technicznych w Wodzisławiu �l., stanowi�cy zał�cznik  49  do protokołu. 
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Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
O�wiaty, Kultury i Sportu. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Technicznych                         
w Wodzisławiu �l., po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad 
projektem uchwały udział wzi�ło 19 radnych. Za przyj�ciem głosowało 19 radnych, 
głosów przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/363/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych           
w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu �l., została przyj�ta jednogło�nie                
i stanowi zał�cznik nr 50 do protokołu. 
 
 
r) 
 
� Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole 

Szkół Zawodowych w Wodzisławiu �l., stanowi�cy zał�cznik  51  do protokołu. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
O�wiaty, Kultury i Sportu. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Zawodowych                           
w Wodzisławiu �l., po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad 
projektem uchwały udział wzi�ło 19 radnych. Za przyj�ciem głosowało 19 radnych, 
głosów przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/364/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych           
w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu �l. została przyj�ta jednogło�nie                  
i stanowi zał�cznik nr 52 do protokołu. 
 
 
s) 
 
� Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych                   

w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu �l., 
stanowi�cy zał�cznik  53  do protokołu. 
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Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
O�wiaty, Kultury i Sportu. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Wodzisławiu �l., po czym przyst�piono do głosowania.                        
W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzi�ło 19 radnych. Za przyj�ciem 
głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/365/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych             
w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu �l. została 
przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik nr 54 do protokołu. 
 
 
t) 
 
� Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych                       

w Powiatowym O�rodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu �l., 
stanowi�cy zał�cznik  55  do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
O�wiaty, Kultury i Sportu. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym O�rodku Doskonalenia 
Nauczycieli w Wodzisławiu �l., po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu 
nad projektem uchwały udział wzi�ło 19 radnych. Za przyj�ciem głosowało 19 
radnych, głosów przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/366/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych            
w Powiatowym O�rodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu �l. została 
przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik nr 56 do protokołu. 
 
 
u) 
 
� Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach, stanowi�cy zał�cznik 57 do 
protokołu. 
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Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
O�wiaty, Kultury i Sportu. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Rydułtowach, po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad projektem 
uchwały udział wzi�ło 19 radnych. Za przyj�ciem głosowało 19 radnych, głosów 
przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/367/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych              
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach została przyj�ta 
jednogło�nie i stanowi zał�cznik nr 58 do protokołu. 
 
 
 
v) 
 
� Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach, stanowi�cy zał�cznik  59  do 
protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
O�wiaty, Kultury i Sportu. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Rydułtowach, po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad projektem 
uchwały udział wzi�ło 19 radnych. Za przyj�ciem głosowało 19 radnych, głosów 
przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/368/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych              
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach została przyj�ta 
jednogło�nie i stanowi zał�cznik nr 60 do protokołu. 
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w) 
 
� Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, stanowi�cy zał�cznik  61  do protokołu. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
O�wiaty, Kultury i Sportu. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych              
w Pszowie, po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad projektem 
uchwały udział wzi�ło 21 radnych. Za przyj�ciem głosowało 21 radnych, głosów 
przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/369/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych             
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie została przyj�ta jednogło�nie                 
i stanowi zał�cznik nr 62 do protokołu. 
 
 
x) 
 
� Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie, stanowi�cy zał�cznik  63  do protokołu. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
O�wiaty, Kultury i Sportu. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych               
w Radlinie, po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad projektem 
uchwały udział wzi�ło 21 radnych. Za przyj�ciem głosowało 21 radnych, głosów 
przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
 
Uchwała nr XXXII/370/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych            
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie została przyj�ta jednogło�nie                     
i stanowi zał�cznik nr 64 do protokołu. 
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y) 
 
� Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych                        

w Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym  im. dr med. Alojzego Pawelca 
w Wodzisławiu �l., stanowi�cy zał�cznik  65  do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
O�wiaty, Kultury i Sportu. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
utworzenia rachunku dochodów własnych w Specjalnym O�rodku Szkolno-
Wychowawczym  im. dr med. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu �l., po czym 
przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzi�ło 21 
radnych. Za przyj�ciem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i głosów  
wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/371/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych              
w Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym  im. dr med. Alojzego Pawelca               
w Wodzisławiu �l. została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik nr 66 do 
protokołu. 
 
 
z) 
 
� Projekt uchwały w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 

2005 rok, stanowi�cy zał�cznik  67  do protokołu. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz Komisj� 
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2005 rok, po czym przyst�piono do 
głosowania. W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzi�ło 21 radnych. Za 
przyj�ciem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i głosów  wstrzymuj�cych si� 
nie było.            
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Uchwała nr XXXII/372/2005 w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego 
na 2005 rok została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik nr 68 do protokołu. 
 
 
�) 
 
� Projekt uchwały w sprawie przyj�cia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia 

obowi�zków Członka Zarz�du p. Mariana Hlubka, stanowi�cy zał�cznik  69  do 
protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Organizacyjno-Prawn� oraz Zarz�d 
Powiatu. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie  
przyj�cia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowi�zków Członka Zarz�du p. Mariana 
Hlubka, po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad projektem uchwały 
udział wzi�ło 21 radnych. Za przyj�ciem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i 
głosów  wstrzymuj�cych si� nie było.            
 
Uchwała nr XXXII/373/2005 w sprawie przyj�cia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia 
obowi�zków Członka Zarz�du p. Mariana Hlubka została przyj�ta jednogło�nie i 
stanowi zał�cznik nr 70 do protokołu. 
 
 
Ad. 14 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił nast�puj�ce pisma 
skierowane do Rady Powiatu: 
- pismo Wojewódzkiego S�du Administracyjnego dot. przesłania odpisu 

zaskar�onej uchwały Nr XV/156/2003 (zał�cznik nr 71 do protokołu), 
- pismo Wojewody �l�skiego dot. obowi�zku uchwalenia strategii rozwi�zywania 

problemów społecznych, (zał�cznik nr 72 do protokołu)  - poinformował w tej 
sprawie, i� Dyrektor PCPR p. I. Obiegły otrzymała polecenie rozpocz�cia prac 
nad opracowaniem projektu strategii rozwi�zywania problemów społecznych,               
a termin zako�czenia tego opracowania został wyznaczony na maj-czerwiec,  

- pismo Starosty Powiatu do Burmistrza Miasta Radlin w sprawie nieprzestrzegania 
przepisów o swobodzie działalno�ci gospodarczej przez p. P. Cybułk� (zał�cznik 
nr 73 do protokołu), 

- postanowienie o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru S�dowego dot.                     
SP ZOZ-u w Rydułtowach (zał�cznik nr 74 do protokołu), 

- pismo Zarz�du Powiatu w sprawie zako�czenie post�powania wyja�niaj�cego 
dotycz�cego zastosowania przepisów o swobodzie działalno�ci gospodarczej dot. 
p. R. Kubka (zał�cznik nr 75 do protokołu), 
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- pismo Prokuratury Okr�gowej w sprawie radnego p. M. Hlubka (zał�cznik nr 76 
do protokołu). 

Nast�pnie przypomniał wszystkim radnym o obowi�zku składania o�wiadcze� 
maj�tkowych. Poinformował, i� mo�na unikn�� zatrudnienia osoby w Starostwie 
Powiatowym w sobot� 30.04.br. je�eli wszyscy radni zło�� przed tym terminem 
o�wiadczenia maj�tkowe, a je�eli kto� kto nie zamierza zło�y� o�wiadczenia 
wcze�niej o tym powiadomi. W innym przypadku w sobot� 30.04.br. b�dzie 
dy�urowała osoba w Biurze Rady, która tylko b�dzie odbierała zaklejone koperty             
z o�wiadczeniami maj�tkowymi. Przewodnicz�cy Rady przedstawił tak�e informacj� 
o udziale Prezydium Rady Powiatu w spotkaniach i uroczysto�ciach oraz 
harmonogram posiedze� komisji w miesi�cu kwietniu.  
 
 
 
Ad. 15 
 
W zwi�zku z wyczerpaniem porz�dku obrad Przewodnicz�cy Rady Powiatu          
p. E. Wala zamkn�ł obrady XXXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
 
 
Protokołowała: 
Lidia Glassmann-Rybi�ska  
 
 
 
 
 


