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

w dniu 17 lutego  2005 roku. 
 

 
Sesja Rady Powiatu  rozpocz�ła si�  w   dniu 17 lutego  2005 r.  o godz. 14.00. 
Miejscem obrad  była sala  Powiatowego  Centrum Konferencyjnego  przy Zespole 
Szkół Technicznych w Wodzisławiu �l.  
 
Ad.1  
 
Na wst�pie Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala przywitał 
zebranych, otworzył sesj�  i na podstawie listy obecno�ci  stwierdził wymagane 
quorum.     W   sesji   w    momencie   rozpocz�cia   obrad  uczestniczyło  18 
radnych. W trakcie obrad liczba  radnych zwi�kszyła si� do 25.  Lista obecno�ci  
radnych stanowi zał�cznik nr  1 do niniejszego protokołu.  
 
Ponadto w sesji  udział wzi�li Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu, 
Naczelnicy Wydziałów  Starostwa    Powiatowego.  
 
Ad. 2  
 
Porz�dek obrad  XXXI  sesji   Rady Powiatu przedstawiał si� nast�puj�co : 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno�ci obrad.  
2. Przedstawienie porz�dku obrad.  
3. Przyj�cie protokołu  z obrad  XXX sesji Rady Powiatu.  
4. Sprawozdanie  z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie od XXX  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. Sprawozdania z działalno�ci za rok 2004 : 

a) Powiatowego Zarz�du Dróg, 
b) Powiatowego Zakładu Zarz�dzania Nieruchomo�ciami,  
c) Powiatowego O�rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  
d) Powiatowego Urz�du Pracy.  

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w nast�puj�cych sprawach :  
a) wyra�enia woli rozwi�zania za wypowiedzeniem porozumienia zawartego w 

dniu 7 czerwca 1999r, w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska 
Rzecznika Konsumentów dla Miast: Jastrz�bia Zdroju, �or i Rybnika  oraz 
powiatów: rybnickiego i wodzisławskiego, 

b) wyra�enia zgody na rozwi�zanie „Agencji Aktywnej Granicy”  spółka z 
ograniczon�  odpowiedzialno�ci� w Wodzisławiu �l.,  

c) delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji 
bezpiecze�stwa i porz�dku, 

d) przyj�cia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach                      
i placówkach o�wiatowych dla których organem prowadz�cym jest Powiat 
Wodzisławski okre�laj�cy wysoko�� stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy 
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sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
oraz za godziny dora	nych zast�pstw oraz wysoko�� i warunki wypłacania 
nagród i innych �wiadcze� wynikaj�cych ze stosunku pracy nauczycieli w 
szkołach i placówkach o�wiatowych prowadzonych przez Powiat 
Wodzisławski w roku 2005”, 

e) przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Policealne Studium Zawodowe                       
w Wodzisławiu �l. z siedzib� przy ul. Pszowskiej 92 w szkoł� 
ponadgimnazjaln� policealn� o nazwie Szkoła Policealna Nr 2 w 
Wodzisławiu �l. z siedzib� przy ul. Pszowskiej 92, 

f) przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Policealne Studium Zawodowe                       
w Wodzisławiu �l. z siedzib� przy ul. Szkolnej 1 w szkoł� ponadgimnazjaln� 
policealn� o nazwie Szkoła Policealna Nr 1 w Wodzisławiu �l. z siedzib� 
przy ul. Szkolnej 1, 

g) przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Policealne Studium Zawodowe 
w Radlinie z siedzib� przy ul. Orkana 23 w szkoł� ponadgimnazjaln� 
policealn� o nazwie Szkoła Policealna w Radlinie z siedzib� przy ul. Orkana 
23, 

h) przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Policealne Studium Zawodowe                        
w Wodzisławiu �l. z siedzib� przy ul. Gałczy�skiego 1 w szkoł� 
ponadgimnazjaln� policealn� o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych w 
Wodzisławiu �l. z siedzib� przy ul. Gałczy�skiego 1, 

i) zało�enia szkoły ponadgimnazjalnej policealnej o nazwie Szkoła Policealna                      
w Rydułtowach, z siedzib� przy ul. Obywatelskiej 30, 

j) zgody na por�czenie spłaty po�yczki  udzielonej  przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Zespołowi Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu �l�skim na podstawie umowy po�yczki  Nr 
303/2004/84/OA/no/P z dnia 20.12.2004 r.,  

k) utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Zarz�dzie Dróg                         
w Wodzisławiu �l�skim,  

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

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

n) zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2005 rok.   
10. Informacje bie��ce. 
11. Zamkni�cie obrad XXXI sesji.  

 
Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala    przedstawił  poprawk� do 
porz�dku obrad. Wniósł o poszerzenie punktu  9  „ rozpatrzenie projektów uchwał w 
nast�puj�cych sprawach ” o podpunkt   „o”  w  brzmieniu „udzielenia odpowiedzi na 
skarg� p. Piotra Cybułka z dnia 24.10.2004 r. skierowan� do Wojewódzkiego Sadu 
Administracyjnego w Gliwicach dotycz�c� uchwały Nr XV/156/2003 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 29.12.2003 r. w sprawie przekształcenia  samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji Poradni Ginekologicznej i Poradni 
Pediatrycznej  Gminnego O�rodka Zdrowia w Lyskach”.  
Poinformował, �e w dniu 4 lutego otrzymał pismo  z Wojewódzkiego S�du 
Administracyjnego w Gliwicach wraz z skarg� p. P. Cybułki.   
Rada Powiatu  winna w ci�gu 30 dni udzieli�  S�dowi  odpowiedzi i przesła� 
materiały  dotycz�ce  sprawy.   W zwi�zku z powy�szym  przygotowana została 
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odpowied	 na skarg� oraz pełnomocnictwo procesowe i wraz z projektem uchwały 
radni otrzymali  komplet materiałów przed rozpocz�ciem obrad.    
Innych głosów w tej sprawie nie było.  
 

   Nast�pnie   Przewodnicz�cy   Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz Wala    przeprowadził    
głosowanie, w którym  udział  wzi�ło 19 radnych. Za przyj�ciem  poprawki głosowało  
19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych nie było.  

   W zwi�zku z powy�szym  porz�dek obrad bie��cej sesji przedstawiał si� 
nast�puj�co :  

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno�ci obrad.  
2. Przedstawienie porz�dku obrad.  
3. Przyj�cie protokołu  z obrad  XXX sesji Rady Powiatu.  
4. Sprawozdanie  z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie od XXX 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. Sprawozdania z działalno�ci za rok 2004 : 
9.  Powiatowego Zarz�du Dróg, 

a) Powiatowego Zakładu Zarz�dzania Nieruchomo�ciami,  
b) Powiatowego O�rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  
c) Powiatowego Urz�du Pracy.  

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w nast�puj�cych sprawach :  
a) wyra�enia woli rozwi�zania za wypowiedzeniem porozumienia zawartego 

w dniu 7 czerwca 1999r, w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska 
Rzecznika Konsumentów dla Miast: Jastrz�bia Zdroju, �or i Rybnika  
oraz powiatów: rybnickiego i wodzisławskiego, 

b) wyra�enia zgody na rozwi�zanie „Agencji Aktywnej Granicy”  spółka z 
ograniczon�  odpowiedzialno�ci� w Wodzisławiu �l.,  

c) delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji 
bezpiecze�stwa i porz�dku, 

d) przyj�cia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach   i placówkach o�wiatowych dla których organem prowadz�cym 
jest Powiat Wodzisławski okre�laj�cy wysoko�� stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 
szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe oraz za godziny dora	nych zast�pstw oraz wysoko�� i 
warunki wypłacania nagród i innych �wiadcze� wynikaj�cych ze stosunku 
pracy nauczycieli w szkołach i placówkach o�wiatowych prowadzonych 
przez Powiat Wodzisławski w roku 2005”, 

e) przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Policealne Studium 
Zawodowe  w Wodzisławiu �l. z siedzib� przy ul. Pszowskiej 92 w szkoł� 
ponadgimnazjaln� policealn� o nazwie Szkoła Policealna Nr 2 w 
Wodzisławiu �l. z siedzib� przy    ul. Pszowskiej 92, 

f) przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Policealne Studium 
Zawodowe  w Wodzisławiu �l. z siedzib� przy ul. Szkolnej 1 w szkoł� 
ponadgimnazjaln� policealn� o nazwie Szkoła Policealna Nr 1 w 
Wodzisławiu �l. z siedzib� przy   ul. Szkolnej 1, 
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g) przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Policealne Studium 
Zawodowe w Radlinie z siedzib� przy ul. Orkana 23 w szkoł� 
ponadgimnazjaln� policealn� o nazwie Szkoła Policealna w Radlinie z 
siedzib� przy ul. Orkana 23, 

h) przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Policealne Studium 
Zawodowe   w Wodzisławiu �l. z siedzib� przy ul. Gałczy�skiego 1 w 
szkoł� ponadgimnazjaln� policealn� o nazwie Szkoła Policealna dla 
Dorosłych w Wodzisławiu �l. z siedzib� przy ul. Gałczy�skiego 1, 

i) zało�enia szkoły ponadgimnazjalnej policealnej o nazwie Szkoła 
Policealna   w Rydułtowach, z siedzib� przy ul. Obywatelskiej 30, 

j) zgody na por�czenie spłaty po�yczki  udzielonej  przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l�skim na podstawie 
umowy po�yczki  Nr 303/2004/84/OA/no/P z dnia 20.12.2004 r.,  

k) utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Zarz�dzie Dróg                         
w Wodzisławiu �l�skim,  

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

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

n) zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2005 rok, 
o) udzielenia odpowiedzi na skarg� p. Piotra Cybułka z dnia 24.10.2004 r. 

skierowan� do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach 
dotycz�c� uchwały Nr XV/156/2003 Rady Powiatu Wodzisławskiego z 
dnia 29.12.2003 r. w sprawie przekształcenia  samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji Poradni Ginekologicznej i 
Poradni Pediatrycznej  Gminnego O�rodka Zdrowia w Lyskach.  

11. Informacje bie��ce. 
12. Zamkni�cie obrad XXXI sesji.  

 
Innych uwag i wniosków do porz�dku obrad nie zgłoszono, zatem Przewodnicz�cy  
Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala  przyst�pił do realizacji powy�szego porz�dku 
obrad.    
  
 
Ad.3  
 
Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i� protokół z 
obrad XXX sesji został sporz�dzony i wyło�ony do wgl�du w terminie okre�lonym w 
Statucie Powiatu. Uwag do protokołu nie było.  
W głosowaniu  nad przyj�ciem  protokołu udział wzi�ło 19 radnych. 
Za przyj�ciem głosowało 18 radnych,  1 głos był wstrzymuj�cy.   
Protokół z  obrad XXX sesji Rady Powiatu został przyj�ty.  
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Ad. 4 

Sprawozdanie Starosty z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie od XXX sesji 
przedstawił  Starosta Powiatu p. Jan Materzok. 
Ponadto przedstawiona została   informacja o przeprowadzonych przetargach.  
Sprawozdanie jest zał�cznikiem nr 2 do protokołu.  
 
Informacj�  w sprawie aktualnej sytuacji finansowej SPZOZ Wodzisław �l. i  SPZOZ 
Rydułtowy przedstawiła Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej  
p. Bo�ena Capek. Informacja  jest zał�cznikiem nr 3 do protokołu.  
 
 
Ad.5  
 
W punkcie tym  głos zabrali :  
 
Radny p. Piotr Cybułka  przedstawił  interpelacj� w sprawie 
współodpowiedzialno�ci Starosty za łamanie prawa w SPZOZ w 
Rydułtowach.Powiedział, �e pami�taj�c o tym, �e Starosta Jan Materzok jak 
o�wiadczył niedawno, przyj�ł szczepionk� na chorob� pod nazw� Roman Kubek, 
pragnie zauwa�y�,  �e Pan Starosta przyj�ł jeszcze kilka innych szczepionek to 
znaczy szczepionk� przeciw praworz�dno�ci, przeciw demokratycznym standardom 
funkcjonowania samorz�du przeciw zgodnemu z prawem wykonywania roli organu 
wła�cicielskiego, przeciw stosowaniu prawa w ogóle i jeszcze kilka innych 
szczepionek, które jak wida� obecnie uodporniły go na wła�ciwe wykonywanie funkcji 
Starosty. Powiedział, �e jest  �wiadomy wagi wypowiadanych słów, ale jak inaczej 
mo�na interpretowa� postaw� Starosty, kiedy z korespondencji, jak� otrzymuje od 
niego w odpowiedzi na  bardzo konkretne zarzuty wynika, �e Starosta nie rozumie, 
b�d	 nie chce rozumie�, i� kompletna bierno�� z jego strony i uchylanie si� od 
ustawowej odpowiedzialno�ci nie słu�y ani SPZOZ w Rydułtowach, ani samemu 
Starostwu.  
Nast�pnie powiedział, �e przypomina, �e w interpelacji jak� zgłosił na poprzedniej  
sesji  zwrócił uwag� na to, �e Starosta nie mo�e si� uchyla� od odpowiedzialno�ci  
za łamanie prawa w SPZOZ w Rydułtowach, poniewa� z mocy prawa  (ustawa o zoz 
art. 67) zobowi�zany jest do podj�cia działa� w chwili  stwierdzenia, �e decyzja 
Dyrektora zakładu jest sprzeczna z prawem. W odpowiedzi podpisanej przez 
Starost� trudno szuka� bodaj jednego zdania, z którego by wynikało, �e Zarz�d ma 
�wiadomo�� wagi problemu  i mo�liwych  konsekwencji w razie nie podj�cia działa� 
naprawczych.  
Dalej powiedział, �e w dalszym ci�gu  łamane jest prawo pracy w Szpitalu 
Rydułtowach i to w sposób dokładnie taki  o jakim  mówił w poprzedniej interpelacji.  
Dyrektor  podpisuje umowy cywilno – prawne   tak zwane kontrakty dy�urowe  z 
osobami zatrudnionymi  w SPZOZ na podstawie umowy o prac�.  
Gdyby Zarz�d miał  problemy ze zrozumieniem istoty naruszenia prawa przez 
Dyrektora SPZOZ  wyja�nia, �e nie mo�na podpisa� umowy  cywilno - prawnej z 
pracownikiem  na wykonywanie czynno�ci tych samych jakie obejmuje  umowa o 
prac�. A wła�nie z tak� sytuacj� mamy do czynienia  w przypadku  lekarzy, którzy 
zacz�li dy�urowa� w oparciu o wspomniane  wy�ej  umowy cywilno – prawne. W 
konsekwencji  najci��sze  zarzuty wystosowane pod adresem Dyrekcji SPZOZ  przez 
PIP w postaci  naruszenia przez zakład art. 132 i art.133 kodeksu pracy pozostaj� 
ci�gle aktualne  i dalsze uchylanie si� przed ich zastosowaniem spowoduje  trudne 
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do przewidzenia konsekwencje dla SPZOZ,  całkowit�  dezorganizacj� procesu 
udzielania �wiadcze�  medycznych wł�cznie. Dodał, �e to w r�kach Zarz�du Powiatu 
le�y klucz do  rozwi�zania tej ze wszech miar patologicznej  jak�e pilnej sprawy. Tyle 
tylko, �e trzeba chcie� rozwi�za� ten problem  chyba, �e realizowany jest  z góry  
ustalony plan doprowadzenia SPZOZ w Rydułtowach do takiego stanu, z którego nie 
b�dzie ju�  odwrotu, a wtedy stwierdzi si�, �e okoliczno�ci obiektywne sprawiły, �e 
zakład trzeba zamkn��.  
Nast�pnie, zwracaj�c si� do Starosty powiedział, �e mo�na  podejmowa� decyzje 
m�dre, mo�na podejmowa�  decyzje głupie,  ale najgorsz� rzecz� jest nie robi� nic. 
Szczególnie  wobec tak ra��cych przejawów naruszenia prawa.  Poniewa�   w tym  
momencie staje si� wspólnikiem przest�pstwa.  Zaniechanie i parali� decyzyjny to 
jedne  z najci��szych grzechów jakie mo�e popełni� samorz�dowiec, a na pewno  
nie tego oczekuj�  podatnicy,  z kieszeni których otrzymuje wynagrodzenie. 
Powiedział, �e jak�e  �ałosnym odzwierciedleniem stanowiska Zarz�du  w całej tej 
sprawie jest przesłanie mu zamiast merytorycznego stanowiska Zarz�du   na 
postawione  zarzuty listu kilku  lekarze  rydułtowskiego szpitala , który nie do�� �e nie 
odnosi si� do istoty zagadnienia naruszania praw pracowniczych, to w du�ej swojej 
cz��ci jest kłamliwy. Zarzuca mu si�  �e nie zna  sposobów finansowania procedur 
medycznych przez NFZ,  rzekomo czas pobytu pacjenta w szpitalu nie ma znaczenia 
dla wysoko�ci  zapłaty przez NFZ, otó� chce powiedzie� z cał� moc�, �e jest to 
nieprawda. Katalog �wiadcze� medycznych  sporz�dzony przez NFZ, który jest 
podstaw� naliczania nale�no�ci za leczenie pacjenta w szpitalu  istotnie zawiera  
pozycje, gdzie nale�no�� naliczana jest  za procedur� bez wzgl�du na długo�� 
pobytu pacjenta, ale te� zawiera pozycje, gdzie wła�nie długo��  pobytu pacjenta jest 
podstaw� naliczenia nale�no�ci.  
Nast�pnie przytoczył  przykłady :  
cukrzyca  nie wyrównana, podstawa zapłaty pozycja 13,32,  
hospitalizacja onkologiczna nie zwi�zana z podaniem chemioterapii   podstawa  
zapłaty osobodzie�  pozycja 12,97,  
hospitalizacja onkologiczna  zwi�zana z podaniem chemioterapii   podstawa  zapłaty 
osobodzie�  pozycja 12,96,  
pobyt ci��arnej  do 48 godzin  pozycja 699, patologia ci��y podstawa zapłaty pobyt  
ci��arnej  3-5 dni pozycja 724,  i patologia ci��y podstawa zapłaty  pobyt ci��arnej  
od 21 -25 dni  pozycja 751.  
Kolejny raz zwracaj�c si� do Starosty powiedział, �e  zanim si�  posłu�y  jakim� 
innym listem warto sprawdzi� najpierw jego wiarygodno��. Powiedział, �e na 
marginesie rodzi si� pytanie,  od kiedy to Zarz�d tak pilnie wsłuchuje si�   w opinie  
pracowników szpitala wyra�one w listach. Dwa lata temu nie czterech  wybranych 
ordynatorów  lecz wszyscy podpisali list do Zarz�du Powiatu przestrzegaj�c przed 
pochopnymi decyzjami  nie tylko, �e  wtedy jako�  nie wykazano zainteresowania, 
sk�din�d  trafn� ocen� i prognoz� zawart� w tamtym li�cie.  
Na zako�czenie swojego wyst�pienia  powiedział, �e Klub Radnych RDL wzywa  
Starost�  do pilnego zaj�cia stanowiska  w sprawie łamania prawa  w SPZOZ w 
Rydułtowach oraz  wykonania  ustawowych obowi�zków wynikaj�cych ze 
wspomnianych wy�ej przepisów prawa gdy�  utrzymywanie si� patologicznego  
sposobu zarz�dzania jednostk� grozi nieodwracalnymi skutkami  do upadło�ci 
wł�cznie, a winnym całej sytuacji b�dzie Zarz�d Powiatu, który jak dotychczas nie 
jest w stanie podj��  �adnego działania.  
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Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala zwrócił radnemu uwag�, i�  
przedstawiony  tekst nosi znamiona o�wiadczenia, jednocze�nie wskazał, i� tego 
rodzaju wyst�pienia powinno by� prezentowane w punkcie 6 porz�dku obrad.  
Powiedział równie�, i�  samowolnie nie nale�y  zmienia� kolejno�ci punktu  porz�dku 
obrad.  
 
Nast�pnie  radny p. Piotr Cybułka -  przedstawił  interpelacj� w sprawie braku 
odpowiedzi ze strony Starostwa na pismo p. Henryka Rducha, zamieszkałego w 
Radlinie przy ul. Sienkiewicza 79, która  jest zał�cznikiem  nr 4 do protokołu.  
 
 
Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala równie�  po przedstawieniu  
tego tekstu  zwrócił uwag� p. Piotrowi Cybułce, i� zaprezentowana została  tre�� 
wniosku,  co równie�  nie mie�ci si� w zakresie  realizowanego punktu. 
 
Z kolei  radna  p. Edyta Cogiel przedstawiła  interpelacj� dotycz� pałacyku 
my�liwskiego hrabiego Arco w Gorzycach. Interpelacja jest zał�cznikiem nr 5 do 
protokołu. 
 
Nast�pnie  radny  p. Antoni Tomanek -  zgłosił interpelacj� w sprawie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Rydułtowach. 
Interpelacja jest    zał�cznikiem nr 6 do protokołu.  
 
 Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala   wskazał, i� radny 
przedstawił wniosek. Zaapelował  o wła�ciwe precyzowanie  zapyta� i formułowanie 
interpelacji.  
 
 
Ad. 6 
 
Radny  p. Antoni Tomanek  - przedstawił o�wiadczenie  – apel  dotycz�cy 
artykułów prasowych dotycz�cych  SPZOZ Rydułtowach, a tym samym  inspiruj�cych  
ukazywaniu si�  tych artykułów działa� p. P. Cybułki.  
O�wiadczenie jest zał�cznikiem nr 7 do protokołu.  
 
Ad. 7 
 
W punkcie tym  Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, 
i� radni otrzymali  pismo Zarz�du wraz z pismem  Wy�szej Szkoły Humanistyczno – 
Ekonomicznej.  Tre�� dokumentów stanowi wst�p do odpowiedzi  na poruszone w 
trakcie poprzedniej sesji  kwestie  dotycz�ce funkcjonowania uczelni.  
W uzupełnieniu  poprosił  Przewodnicz�cego Komisji O�wiaty, Kultury i Sportu o 
przedstawienie  odpowiedzi   wypracowanej przez Komisj� dotycz�cej działalno�ci  
WSHE.   
W imieniu Komisji O�wiaty, Kultury i Sportu głos zabrał Przewodnicz�cy Komisji p. 
Antoni Tomanek, który odczytał stanowisko Komisji w przedmiotowej sprawie.  
Stanowisko  jest zał�cznikiem  nr  8  do protokołu. 
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 Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i� spo�ród 
przedstawionych w punkcie 5 porz�dku obrad interpelacji jedynie interpelacja p. E. 
Cogiel spełnia wymogi precyzowania tego typu dokumentu, zatem zostanie 
skierowana do Zarz�du Powiatu. Odpowied	 zostanie udzielona w statutowo 
okre�lonym terminie.  
 
Innych odpowiedzi nie było wobec czego Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. 
Eugeniusz Wala przyst�pił do realizacji kolejnego porz�dku obrad.  
 
 
Ad. 8  
 
a)    Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i� radni 
otrzymali sprawozdanie Powiatowego Zarz�du Dróg. Sprawozdanie to zostało 
pozytywnie zaopiniowane przez Komisj�  Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony 
�rodowiska.  Sprawozdanie jest zał�cznikiem nr 9 do protokółu.  
Nast�pnie zwrócił si� do radnych  o zadawanie  pyta� do uczestnicz�cego w 
obradach  Dyrektora  PZD p. Marka Okularczyka oraz przedstawianie  ewentualnych 
wniosków.  
Uwag  do sprawozdania nie było.  
 Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala  podzi�kował Dyrektorowi 
PZD za przygotowanie sprawozdania  
 
b)   Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i� radni 
otrzymali sprawozdanie Powiatowego Zakładu Zarz�dzania Nieruchomo�ciami. 
Sprawozdanie to zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisj�  Infrastruktury, 
Rolnictwa i Ochrony �rodowiska. Sprawozdanie jest zał�cznikiem nr 10 do 
protokółu. 
Nast�pnie zwrócił si� do radnych  o zadawanie  pyta� do uczestnicz�cego w 
obradach  Dyrektora  PZZN p. Grzegorza Stankiewicza oraz przedstawianie  
ewentualnych wniosków.  
Uwag  do sprawozdania nie było.  
 Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala  podzi�kował Dyrektorowi 
PZZN za przygotowanie sprawozdania  
 
c)  Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i� radni 
otrzymali sprawozdanie Powiatowego  O�rodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficzne.  Sprawozdanie to zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisj�  
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska. Sprawozdanie jest zał�cznikiem nr 
11 do protokółu. 
Nast�pnie zwrócił si� do radnych  o zadawanie  pyta� do uczestnicz�cego w 
obradach  Dyrektora  PODGiK p. Tadeusza Maroszka oraz o przedstawianie  
ewentualnych wniosków.  
Uwag  do sprawozdania nie zgłoszono.   
 Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala  podzi�kował Dyrektorowi 
PODGiK za przygotowanie sprawozdania.  
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d)  
 
Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i� radni 
otrzymali sprawozdanie Powiatowego  Urz�du Pracy.  Sprawozdanie to zostało 
pozytywnie zaopiniowane przez Komisj�  Rozwoju Gospodarczego, 
Przewciwdzialania Bezrobociu i Promocji Powiatu. Sprawozdanie jest zał�cznikiem 
nr 12 do protokółu. 
Nast�pnie zwrócił si� do radnych  o zadawanie  pyta� do uczestnicz�cej w obradach  
Dyrektor  PUP p. Anny Słowi�skiej – Plewka  oraz o przedstawianie  ewentualnych 
wniosków.   
Uwag  do sprawozdania nie było.  
 Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala  podzi�kował Dyrektorowi  
PUP za przygotowanie sprawozdania.  
 
 
Ad. 9  
 

a)  Projekt uchwały w sprawie wyra�enia woli rozwi�zania za wypowiedzeniem 
porozumienia zawartego w dniu 7 czerwca 1999r, w sprawie utworzenia 
wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miast: Jastrz�bia 
Zdroju, �or i Rybnika  oraz powiatów: rybnickiego i wodzisławskiego jest 
zał�cznikiem nr  13 do protokołu.  

              

Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i�  projekt 
uchwały opiniowały wszystkie Komisje Rady Powiatu. Komisje wydały pozytywne 
opinie za wyj�tkiem Komisji Rewizyjnej, która  wydała   opini� negatywn�. 
Nast�pnie otworzył dyskusj�.  
Wobec braku głosów w dyskusji  jak i uwag do tre�ci projektu uchwały 
Przewodnicz�cy Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala przyst�pił do przeprowadzenia 
głosowania.  
W  głosowaniu udział wzi�ło  23 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 20 
radnych,  głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało si�  od głosu. 
 
 
 Uchwała Nr XXXI/330/2005  w sprawie   wyra�enia woli rozwi�zania za 
wypowiedzeniem porozumienia zawartego w dniu 7 czerwca 1999r, w sprawie 
utworzenia wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miast: Jastrz�bia 
Zdroju, �or i Rybnika  oraz powiatów: rybnickiego i wodzisławskiego została podj�t�.  
Uchwała jest zał�cznikiem nr  14 do protokołu.  
                                           
 
                   b) Projekt uchwały w sprawie wyra�enia zgody na rozwi�zanie „Agencji                           
                       Aktywnej Granicy”   spółka   z   ograniczon�   odpowiedzialno�ci�  w   
                       Wodzisławiu  �l. jest     zał�cznikiem  nr 15 do protokołu.   

 
Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i� projekt 
uchwały opiniowały wszystkie Komisje Rady Powiatu. Komisje wydały pozytywne 
opinie. 
Nast�pnie Przewodnicz�cy  otworzył dyskusj�, w której głos zabrali :  
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Radny p. Jarosław Szcz�sny -  powiedział, �e  wyra�a zadowolenie, i� po tak 
długim okresie czasu  i  nagła�nianiu  przez niego informacji na temat konieczno�ci  
likwidacji Agencji  został  przedstawiony projekt uchwały w tej sprawie. Dodał, �e 
szkoda i� tak pó	no, bowiem była mo�liwo�� zaoszcz�dzenia  �rodków finansowych 
przez ten okres  czasu. 
 
Wicestarosta p. Józef �ywina -  w nawi�zaniu do wypowiedzi poprzednika 
powiedział, �e dzi�kuje za to, �e radny wyra�a zadowolenie. Dodał, i� oczekiwał   
merytorycznych  pyta�. Powiedział,  �e  wniesienie pod obrady  projektu uchwały 
podyktowane było szczególnie tym, i� nie udało si�  poł�czy�   sprawy AAG z 
planami  utworzenia Parku Przemysłowego.  
Nast�pnie zwracaj�c si� do przedmówcy powiedział, �e jego zadaniem jako radnego  
J �ywiny  „pa�ski przerywnik na reklam� był doskonały”. 
 
 
Starosta Powiatu p. Jan Materzok – ustosunkowuj�c si� do wypowiedzi p. J. 
Szcz�snego. powiedział, �e jest czas na „ troszeczk� folkloru”. 
Uprzedził, �e jego wypowied	 b�dzie zło�liwa. Powiedział, �e w trakcie bada� 
lekarskich  nie stwierdzono u niego �adnych odchyle� od normy, a poziom wiedzy  
Zarz�du jest taki, �e potrafi sobie zdefiniowa� jak  zarz�dza� spółk� prawa 
handlowego i nie musi radny  poucza� w tym temacie.  
 
Nast�pnie wobec  wyczerpania głosów w dyskusji  Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu 
p. Eugeniusz Wala przyst�pił do przeprowadzenia głosowania.  
W  głosowaniu udział wzi�ło  24 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 24 
radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych  nie było.  
 
 
 Uchwała Nr XXXI/331/2005   w sprawie wyra�enia zgody na rozwi�zanie „Agencji 
Aktywnej Granicy” spółka  z ograniczon�  odpowiedzialno�ci� w Wodzisławiu �l. 
została podj�ta. 
Uchwała jest  zał�cznikiem  nr  16 do protokołu.   
                               

 

c) Projekt uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu 
Wodzisławskiego do składu komisji bezpiecze�stwa i porz�dku jest 
zał�cznikiem nr 17 do protokołu.  

 
Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i� projekt  
uchwały   opiniowała   Komisja     Organizacyjno  –   Prawna   i poprosił 
Przewodnicz�cego Komisji o przedstawienie opinii. 
 
 Przewodnicz�cy Komisji Organizacyjno – Prawnej  p. Jerzy Rosół 
poinformował, i� Komisja wypracowała pozytywn� opini� o przedmiotowym projekcie 
uchwały. Jednocze�nie  Komisja zaproponowała, aby kandydatami na członków 
komisji  bezpiecze�stwa i porz�dku zostali  p. Eugeniusz Danielczyk i p. Stanisław 
Szulik.  
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Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala  zwrócił si� do wymienionych 
radnych  z zapytaniem, czy  wyra�aj� zgod� na kandydowanie.  
 
Radny p. Stanisław Szulik – odpowiedział, �e wyra�a zgod�.  
Radny p. Eugeniusz Danielczyk – równie� wyraził zgod� 
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala zapytał o 
ewentualnych innych kandydatów  
Wobec braku  innych kandydatów  poprosił radnych  o wpisanie do projektu uchwały 
nast�puj�cych radnych : p. Stanisław Szulik i p. Eugeniusz Danielczyk.  
 
Głosów w dyskusji  jak i uwag  do tre�ci projektu uchwały nie było, zatem  
Przewodnicz�cy Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala przyst�pił do przeprowadzenia 
głosowania.  
W  głosowaniu udział wzi�ło  23 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 22 
radnych,  głosów przeciwnych  nie było, wstrzymał si�  od głosu 1 radny.  
 
  
 Uchwała Nr XXXI/331/2005  w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu 
Wodzisławskiego do składu komisji bezpiecze�stwa i porz�dku  została podj�ta. 
Uchwała  jest zał�cznikiem nr  18 do protokołu.  
 
W tym miejscu Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala podzi�kował   
radnym p. Tadeuszowi Sobali, p. Eugeniuszowi Danielczykowi, którzy w zako�czonej 
kadencji komisji bezpiecze�stwa  i porz�dku byli jej członkami  reprezentuj�c  Rad� 
Powiatu.   
 

 
              d)  Projekt uchwały w sprawie przyj�cia „Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach placówkach o�wiatowych dla 
których organem prowadz�cym jest Powiat Wodzisławski okre�laj�cy 
wysoko�� stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania    i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo oraz za 
godziny dora	nych zast�pstw oraz wysoko�� i warunki wypłacania 
nagród i innych �wiadcze� wynikaj�cych ze stosunku pracy nauczycieli 
w szkołach i placówkach o�wiatowych prowadzonych przez Powiat 
Wodzisławski w roku 2005” jest zał�cznikiem nr  19 do protokołu.  

                 

Autopoprawki Zarz�du Powiatu  do projektu uchwały przedstawiła  Naczelnik 
Wydziału O�wiaty p. Edyta Glenc. 
 
Powiedziała, �e w zwi�zku z opublikowaniem w dniu 9 lutego 2005 roku nowego 
rozporz�dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w 
sprawie wysoko�ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego  nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za prac� w dniu wolnym od pracy zachodzi konieczno�� zgłoszenia   
autopoprawek  w regulaminie wynagradzania nauczycieli....  
W dniu poprzedzaj�cym obrady sesji Zarz�d Powiatu przyj�ł nast�puj�ce zmiany :  
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 1.  Rozdział  III ( dodatek motywacyjny)  w  § 5 w ust. 1 pkt 4) usuni�cie 
poprzedniego zapisu ze wzgl�du na to, i� nowe rozporz�dzenie nie zawiera takiego 
punktu.  
Powy�szy  punkt otrzymuje brzmienie na podstawie nowego przepisu rozporz�dzenia  
„ realizowanie w szkole zada� edukacyjnych wynikaj�cych z przyj�tej priorytetów 
przez Rady Powiatu Wodzisławskiego Uchwał� Nr XXVII/284/ 2004 z dnia 21 
pa	dziernika 2004 roku w sprawie okre�lenia kierunków polityki o�wiatowej Powiatu 
Wodzisławskiego na lata 2004 – 2008”. 
 
2. Rozdział V  ( dodatek za warunki pracy) w § 10 
Nowe rozporz�dzenie ujmuje zagadnienie w  innych paragrafach, zatem zast�puje 
si�  okre�lenie § § 6,7 na  § 8 i § 9.  
„ Nauczycielowi pracuj�cemu w trudnych, uci��liwych lub szkodliwych dla zdrowia 
warunkach pracy okre�lonych w odr�bnych przepisach, przysługuje z tego tytułu 
dodatek za warunki pracy”. 
 
3. W § 11 ust. 2  zast�puje si� oznaczenie § 7 na § 9. 
4. W § 15 usuwa si�  oznaczenie 1.  
 

Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  poinformował, i� projekt 
uchwały w wersji  przed wprowadzeniem poprawek opiniowały Komisje:  
Komisja O�wiaty, Kultury i Sportu, która wydała opini�  pozytywn� i Komisja 
Organizacyjno – Prawna, która równie� wydała opini� pozytywn�.  
Nast�pnie Przewodnicz�cy  otworzył dyskusj�.  
Wobec braku głosów w dyskusji  jak i braku uwag do tre�ci projektu uchwały 
Przewodnicz�cy Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala przyst�pił do przeprowadzenia 
głosowania.  
W  głosowaniu udział wzi�ło  23 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 23 
radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych  nie było. 
 
 
   Uchwała Nr XXXI/333/2005  w sprawie  przyj�cia „Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i placówkach o�wiatowych dla których 
organem prowadz�cym jest Powiat Wodzisławski okre�laj�cy wysoko�� stawek i 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 
szczegółowy sposób obliczania    i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe oraz za godziny dora	nych zast�pstw oraz wysoko�� i warunki 
wypłacania nagród i innych �wiadcze� wynikaj�cych ze stosunku pracy nauczycieli w 
szkołach i placówkach o�wiatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski w 
roku 2005”  została podj�ta.   
 Uchwała jest zał�cznikiem nr 20  do protokołu.  

 

e) Projekt uchwały w sprawie przekształcenia szkoły policealnej o nazwie 
Policealne Studium Zawodowe w Wodzisławiu �l. z siedzib� przy ul. 
Pszowskiej 92 w szkoł� ponadgimnazjaln�  policealn�  o nazwie  
Szkoła Policealna  Nr 2 przy ul. Pszowskiej 92 jest zał�cznikiem nr  
21 do protokołu.  
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Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i�  projekt 
uchwały opiniowała Komisja O�wiaty, Kultury i Sportu, która wydała opini�  
pozytywn�  oraz Komisja Organizacyjno – Prawna, która równie� wydała opini� 
pozytywn�. Nast�pnie otworzył dyskusj�. 
Wobec braku głosów w dyskusji  jak i  uwag do tre�ci projektu uchwały 
Przewodnicz�cy Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala przyst�pił do przeprowadzenia 
głosowania.  
W  głosowaniu udział wzi�ło  23 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 20 
radnych,  głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało si�  od głosu. 
 

 
 Uchwała Nr XXXI/334/2005  w sprawie  przekształcenia szkoły policealnej o   
nazwie Policealne Studium Zawodowe       w Wodzisławiu �l. z siedzib� przy ul. 
Pszowskiej 92 w szkoł� ponadgimnazjaln�  policealna o nazwie Szkoła Policealna  
Nr 2  w Wodzisławiu �l przy ul. Pszowskiej 92  została podj�t�.  

Uchwała jest zał�cznikiem nr  22 do protokołu.  
                                          
 

f) Projekt uchwały w sprawie przekształcenia szkoły policealnej o nazwie  
      Policealne  Studium   Zawodowe w Wodzisławiu �l. z siedzib� przy ul.     
      Szkolnej  1  w  szkoł�  ponadgimnazjaln�  policealn�  o nazwie Szkoła  
      Policealna Nr 1 w Wodzisławiu �l. z siedzib� przy  ul. Szkolnej 1 jest  
      zał�cznikiem nr  23 do protokołu.  

 

Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i�  projekt 
uchwały opiniowała Komisja O�wiaty, Kultury i Sportu, która wydała opini�  
pozytywn�  oraz Komisja Organizacyjno – Prawna, która równie� wydała opini� 
pozytywn�. Nast�pnie  otworzył dyskusj�. 

 
Wobec braku głosów w dyskusji  jak i uwag do tre�ci projektu uchwały 
Przewodnicz�cy Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala przyst�pił do przeprowadzenia 
głosowania.  
W  głosowaniu udział wzi�ło  23 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 23 
radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych  nie było. 
 
 

 Uchwała Nr XXXI/335/2005  w sprawie przekształcenia szkoły policealnej o 
nazwie Policealne Studium Zawodowe  w Wodzisławiu �l. z siedzib� przy ul. 
Szkolnej 1 w szkoł� ponadgimnazjaln� policealn� o nazwie Szkoła Policealna 
Nr 1 w Wodzisławiu �l. z siedzib� przy    ul. Szkolnej 1  została podj�t�.  
Uchwała jest zał�cznikiem nr 24 do protokołu.  
 

 

g) Projekt uchwały w sprawie przekształcenia szkoły policealnej o nazwie 
Policealne Studium Zawodowe w Radlinie z siedzib� przy ul. Orkana 
23 w szkoł� ponadgimnazjaln� policealn� o nazwie Szkoła Policealna 
w Radlinie z siedzib� przy ul. Orkana 23 jest zał�cznikiem nr 25  do 
protokołu.  
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Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i�  projekt 
uchwały opiniowała Komisja O�wiaty, Kultury i Sportu, która wydała opini�  
pozytywn�  oraz Komisja Organizacyjno – Prawna, która równie� wydała opini� 
pozytywn�. Nast�pnie  otworzył dyskusj�. 

 
 

Wobec braku głosów w dyskusji  jak  uwag do tre�ci projektu uchwały 
Przewodnicz�cy Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala przyst�pił do przeprowadzenia 
głosowania.  
W  głosowaniu udział wzi�ło  23 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 23 
radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych nie było. 

 
 Uchwała Nr XXXI/336/2005  w sprawie  przekształcenia szkoły policealnej o nazwie 
Policealne Studium Zawodowe w Radlinie z siedzib� przy ul. Orkana 23 w szkoł� 
ponadgimnazjaln� policealn� o nazwie Szkoła Policealna w Radlinie z siedzib� przy 
ul. Orkana 23 została podj�t�.  
Uchwała jest zał�cznikiem nr  26 do protokołu.  

 

h) Projekt uchwały w sprawie przekształcenia szkoły policealnej o nazwie   
Policealne Studium Zawodowe   w Wodzisławiu �l. z siedzib� przy ul. 
Gałczy�skiego 1 w szkoł� ponadgimnazjaln� policealn� o nazwie 
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wodzisławiu �l. z siedzib� przy ul. 
Gałczy�skiego 1 jest zał�cznikiem nr 27 do protokołu.  

 

Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i�  projekt 
uchwały opiniowały Komisja O�wiaty, Kultury i Sportu, która wydała opini�  
pozytywn�  oraz Komisja Organizacyjno – Prawna, która równie� wydała opini� 
pozytywn�. Nast�pnie  otworzył dyskusj�. 

 
Wobec braku głosów w dyskusji  jak i braku uwag do tre�ci projektu uchwały 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przyst�pił do przeprowadzenia 
głosowania.  
W  głosowaniu udział wzi�ło  23 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 23 
radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych nie było 
 

 
 Uchwała Nr XXXI/337/2005  w sprawie  przekształcenia szkoły policealnej o nazwie 
Policealne Studium Zawodowe   w Wodzisławiu �l. z siedzib� przy ul. Gałczy�skiego 
1 w szkoł� ponadgimnazjaln� policealn� o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych w 
Wodzisławiu �l. z siedzib� przy ul. Gałczy�skiego 1 została podj�t�.  
Uchwała jest zał�cznikiem nr  28 do protokołu.  

 
i)  Projekt uchwały w sprawie zało�enia szkoły ponadgimnazjalnej policealnej  
    o    nazwie    Szkoła     Policealna   w     Rydułtowach,    z siedzib� przy ul.       
    Obywatelskiej  30 jest zał�cznikiem nr 29  do protokołu.  
 

Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i� projekt 
uchwały opiniowały Komisja O�wiaty, Kultury i Sportu, która wydała opini�  
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pozytywn�  oraz Komisja Organizacyjno – Prawna, która równie� wydała opini� 
pozytywn�,  a  nast�pnie  otworzył dyskusj�. 

 
 

Wobec braku głosów w dyskusji  jak i braku uwag do tre�ci projektu uchwały 
Przewodnicz�cy Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala przyst�pił do przeprowadzenia 
głosowania.  
W  głosowaniu udział wzi�ło  23 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 23 
radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych nie było 

 
 
 Uchwała Nr XXXI/338/2005  w sprawie zało�enia szkoły ponadgimnazjalnej 
policealnej o nazwie Szkoła Policealna w Rydułtowach, z siedzib� przy ul. 
Obywatelskiej 30   została podj�t�.  
Uchwała jest zał�cznikiem nr 30 do protokołu.  
 
 

j) Projekt uchwały w sprawie zgody na por�czenie spłaty po�yczki  
udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach Zespołowi Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu �l�skim na podstawie umowy po�yczki  Nr 
303/2004/84/OA/no/P z dnia 20.12.2004 r.  jest zał�cznikiem nr 
31 do protokołu.  

 
Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i� projekt 
uchwały opiniowała Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny, która wydała   
opini�  pozytywn�  oraz Komisja Bud�etu i Finansów, która równie� wydała opini� 
pozytywn�.  Nast�pnie  otworzył dyskusj�. 

 
Wobec braku głosów w dyskusji  jak i uwag do tre�ci projektu uchwały 
Przewodnicz�cy Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala przyst�pił do przeprowadzenia 
głosowania.  
W  głosowaniu udział wzi�ło  22 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 22 
radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych nie było 

 
 

 Uchwała Nr XXXI/339/2005  w sprawie zgody na por�czenie spłaty po�yczki  
udzielonej  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l�skim na podstawie 
umowy po�yczki  Nr 303/2004/84/OA/no/P z dnia 20.12.2004 r.,  została podj�t�.  
Uchwała jest zał�cznikiem nr 32 do protokołu.  

 
 

k) Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych  
      w   Powiatowym    Zarz�dzie    Dróg   w    Wodzisławiu   �l�skim jest  
      zał�cznikiem nr 33 do protokołu 

 

Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i� projekt 
uchwały opiniowała Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska, która 
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wydała   opini�  pozytywn�  oraz Komisja Bud�etu i Finansów,  która równie� wydała 
opini� pozytywn�. Nast�pnie  otworzył dyskusj�. 

 
Wobec braku głosów w dyskusji  jak i uwag do tre�ci projektu uchwały 
Przewodnicz�cy Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala przyst�pił do przeprowadzenia 
głosowania.  
W  głosowaniu udział wzi�ło  22 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 22 
radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych nie było 
 
 
 Uchwała Nr XXXI/340/2005  w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w 
Powiatowym Zarz�dzie Dróg  w Wodzisławiu �l�skim została podj�t�.  
Uchwała jest zał�cznikiem nr  34 do protokołu.  

 
 

         l) Projekt   uchwały    w    sprawie    wyra�enia  zgody  na zawarcie  
           porozumienia  z  Gmin� Mszana na realizacj� zada� przy drogach  
           powiatowych jest zał�cznikiem nr 35 do protokołu.   

 

Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i� projekt 
uchwały opiniowały Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska,  która 
wydała   opini�  pozytywn�  oraz Komisja Bud�etu i Finansów, która równie� wydała 
opini� pozytywn�, po czym   otworzył dyskusj�. 

 
Wobec braku głosów w dyskusji  jak i uwag do tre�ci projektu uchwały 
Przewodnicz�cy Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala przyst�pił do przeprowadzenia 
głosowania.  
W  głosowaniu udział wzi�ło  24 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 24 
radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych nie było 

 
 Uchwała Nr XXXI/341/2005  w sprawie  wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia 
z Gmin� Mszana na realizacj� zada� przy drogach powiatowych została podj�t�.  
Uchwała jest zał�cznikiem nr  36 do protokołu.  

 
 

m) Projekt  uchwały   w   sprawie   wyra�enia   zgody   na   zawarcie  
      porozumienia z Gmin� Godów  na realizacj� zada� przy drogach  
      powiatowych jest zał�cznikiem nr 37 do protokołu.   

 
Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i�  projekt 
uchwały opiniowała Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska, która 
wydała   opini�  pozytywn�  oraz Komisja Bud�etu i Finansów, która równie� wydała 
opini� pozytywn�.  Nast�pnie   otworzył dyskusj�. 

 
 

Wobec braku głosów w dyskusji  jak i braku uwag do tre�ci projektu uchwały 
Przewodnicz�cy Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala przyst�pił do przeprowadzenia 
głosowania.  
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W  głosowaniu udział wzi�ło  23 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 23 
radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych nie było 

 
        Uchwała Nr XXXI/342/2005  w sprawie  wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia 

z Gmin� Godów  na realizacj� zada� przy drogach powiatowych została podj�t�.  
Uchwała jest zał�cznikiem nr 38 do protokołu.  

 
 

n) Projekt    uchwały     w     sprawie     zmian    w   bud�ecie   Powiatu  
     Wodzisławskiego na 2005 rok jest zał�cznikiem nr 39 do protokołu.  
 
 

Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i�  projekt 
uchwały opiniowała Komisja Bud�etu i Finansów która wydała opini� pozytywn�, po 
czym   otworzył dyskusj�. 

 
Wobec braku głosów w dyskusji  jak i uwag do tre�ci projektu uchwały 
Przewodnicz�cy Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala przyst�pił do przeprowadzenia 
głosowania.  
W  głosowaniu udział wzi�ło  23 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 23 
radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych nie było 

 
 Uchwała Nr XXXI/343/2005 w sprawie  zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego 
na 2005 rok  została podj�t�.  
Uchwała jest zał�cznikiem nr  40 do protokołu.  

 
W tym momencie Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala ogłosił 15 
minutow� przerw� w obradach, celem umo�liwienia zapoznania si� radnych z 
materiałami  dotycz�cymi kolejnego  punktu porz�dku obrad, a które radni otrzymali 
przez rozpocz�ciem sesji.  
Po wznowieniu obrad przyst�pił do realizacji kolejnego punktu.  

 

o) Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg� p. Piotra  
 Cybułka z dnia 24.10.2004 r. skierowana do Wojewódzkiego Sadu 
Administracyjnego w Gliwicach dotycz�c� uchwały Nr XV/156/2003 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29.12.2003 r. w sprawie przekształcenia  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji Poradni 
Ginekologicznej i Poradni Pediatrycznej  Gminnego O�rodka Zdrowia w 
Lyskach  jest zał�cznikiem nr  41 do protokołu.                                         

 

Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i� w dniu 4 
lutego br. Rada Powiatu otrzymała pismo z Wojewódzkiego S�du Administracyjnego, 
w którym S�d zobowi�zuje Rad� Powiatu do udzielenia  w  terminie 30 dni 
odpowiedzi na skarg�  p. P. Cybułki ł�cznie z stanowiskiem Rady w tej sprawie. 
Przewodnicz�cy zwrócił si� do Biura Radców prawnych z pro�b� o sporz�dzenie  
opinii prawnej, która  została przedło�ona w terminie po wysłaniu materiałów 
sesyjnych.   
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Na podstawie opinii prawnej została przygotowana odpowied	 do WSA, jak równie� 
pełnomocnictwo procesowe, na mocy którego Rada upowa�nia radców prawnych do 
jej reprezentowania przed S�dem. 
Nast�pnie Przewodnicz�cy  poinformował, �e projekt uchwały został skierowany do 
Zarz�du Powiatu celem wydania opinii i poprosił  o jej przedstawienie.  
 
Starosta Powiatu p. Jan Materzok – odpowiedział, i� Zarz�d Powiatu wydał 
pozytywn� opini�.  
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala  otworzył dyskusj�, 
w której głos  zabrali :  
 
Radny p. Ireneusz Skupie�  prosił o wyja�nienie, pytaj�c co b�dzie w przypadku 
nieprzyj�cia  uchwały, w jaki sposób wówczas b�d� realizowane  pełnomocnictwa 
procesowe. Zapytał, dlaczego nie s� sporz�dzone dwa  oddzielne projekty uchwał, 
jeden  dotycz�cy  pełnomocnictwa do reprezentowania Rady przed S�dem, a drugi  
przyj�cia lub oddalenia skargi.  
 
Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala  powiedział, �e S�d otrzyma 
odpowied	 na skarg� jak równie�   pozew p. P. Cybułki.  Je�li S�d  zgodzi si� z 
argumentami  pozwu  rozpocznie si� rozprawa, a wtedy kto� musi  reprezentowa� 
Rad� Powiatu.  
 
Radny p. Ireneusz Skupie�    powiedział, �e w nieprzyj�cia przez Rad� Powiatu 
uchwały powoduje, �e odrzucona jest  w cało�ci zatem zr�cznie byłoby rozdzieli� 
dwie kwestie – udzielenia pełnomocnictwa i odpowiedzi na skarg�  
 
Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala  - w odniesieniu do 
wypowiedzi   przedmówcy wytłumaczył, i� sprawa stanowi cało��, mianowicie  Rada 
winna kolegialnie udzieli� odpowiedzi  S�dowi i taka  odpowied	 jest zał�cznikiem do 
uchwały.  A�eby  podpisa� odpowied	 nale�y upowa�ni� do tej czynno�ci   
Przewodnicz�cego Rady.  Je�li Rada odrzuci uchwal�, wówczas  niezale�nie od tego   
nale�y udzieli� odpowiedzi  S�dowi. Natomiast w chwili obecnej wnosi si�  o 
oddalenie pozwu i w  tej sprawie  Rada musi si� wypowiedzie�.  
 
Radny p. Ireneusz Skupie�      kontynuuj�c  prosił o potwierdzenie, �e w przypadku 
niepodj�cia uchwały pełnomocnictwa procesowe b�d� udzielone. 
 
Zgodno�� powy�szego potwierdził  Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz 
Wala.  
 
Wi�cej głosów w dyskusji nie było, wobec czego Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu 
p. Eugeniusz Wala przyst�pił do przeprowadzenia głosowania.  
W  głosowaniu udział wzi�ło  21 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 15 
radnych,  1 głos był przeciwny,  a 5 głosów było wstrzymuj�cych. 

 
 

    Uchwała Nr XXXI/343/2005  w sprawie  udzielenia odpowiedzi na skarg� p. Piotra 
Cybułka z dnia 24.10.2004 r. skierowana do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego 
w Gliwicach dotycz�c� uchwały Nr XV/156/2003 Rady Powiatu Wodzisławskiego z 
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dnia 29.12.2003 r. w sprawie przekształcenia  samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegaj�cego na 
likwidacji Poradni Ginekologicznej i Poradni Pediatrycznej  Gminnego O�rodka 
Zdrowia w Lyskach została podj�t�.  
Uchwała jest zał�cznikiem nr  42 do protokołu.  

 
 

 
Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, �e odpowied	 
na skarg�  zostanie przesłana do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego.  
 
Ad. 10  
   
Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, i� wpłyn�ło 
pismo RIO wraz z uchwał�  Składu Orzekaj�cego RIO w sprawie opinii  dotycz�cej 
prognozy długu, które skierował do wszystkich komisji.  
Nast�pnie  przedstawił  pismo Ruchu Obrony Bezrobotnych  w sprawie  przyznania 
�rodków finansowych.  
Z kolei   odczytał apel Rady Miasta Płocka – w sprawie opodatkowania si� na pomoc 
ofiarom tsunami. 
Nast�pnie przedstawił  zaproszenie do udziału w Dniach Skupienia dla 
samorz�dowców.  
Przedstawił harmonogram posiedze� Komisji. 
Poinformował, i�  nast�pn�  sesja Rady Powiatu odb�dzie si� w dniu 24 marca o 
godz. 12.00. 
Poinformował  o uroczysto�ciach i spotkaniach, w których uczestniczyli 
Przewodnicz�cy i Wiceprzewodnicz�cy w okresie od ostatniej sesji.  
 

Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej p. Andrzej Korbica  podał szczegółowe 
informacje  dotycz�ce  uczestnictwa radnych w szkoleniu w dniu 21 lutego br.  
  
Ad. 11 
 
W zwi�zku z wyczerpaniem porz�dku obrad Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. 
Eugeniusz Wala  zamkn�ł  obrady XXXI sesji. 
 
 
 
 
Protokołowała 
Krystyna Kuczera 


