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Protokół Nr  XXIII/04 
z obrad XXIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 28 czerwca 2004 roku. 
 

 
Sesja Rady Powiatu  rozpocz�ła si�  w   dniu 28 czerwca  2004 r. roku o godz. 12.00. 
Miejscem obrad  była sala  Powiatowego  Centrum Konferencyjnego  przy Zespole 
Szkół Technicznych w Wodzisławiu �l.  
 
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 20 radnych. W 
trakcie obrad liczba obecnych radnych zwi�kszyła si� do 23.  Lista obecno�ci  
radnych stanowi zał�cznik nr  1 do niniejszego protokołu.  
 
Ponadto w sesji  udział wzi�li: 

       -  Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska,  
       -  Kierownicy  powiatowych inspekcji,  
       -  Dyrektorzy jednostek powiatowych,  

            -  Naczelnicy  i pracownicy Starostwa. 
 Lista obecno�ci go�ci jest zał�cznikiem nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 2  
 
Porz�dek obrad  XXIII  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  XXII sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie od XXII 

sesji. 
5.   Informacja w sprawie aktualnej sytuacji finansowej ZOZ Wodzisław �l. i ZOZ  
      Rydułtowy. 
6.   Informacja w sprawie planowanej budowy zbiornika „Racibórz Dolny”. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Wnioski i o�wiadczenia  radnych. 
9. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony �rodowiska  o stanie  

�rodowiska na obszarze województwa  oraz o wynikach kontroli obiektów o 
podstawowym znaczeniu dla naszego powiatu. *) 

10. Rozpatrzenie informacji: 
a) Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpiecze�stwa sanitarnego 

powiatu,  
b) Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpiecze�stwa sanitarno – 

weterynaryjnego  na obszarze powiatu,  
c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z działalno�ci i realizacji 

zada�.   
      11. Rozpatrzenie projektów uchwał w nast�puj�cych sprawach: 

   a) przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n.    
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji 
oddziału dermatologicznego, 
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       b)  rozszerzenia    działalno�ci     samodzielnego     publicznego    zakładu        
           opieki   zdrowotnej   p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.”  o     
            udzielanie            �wiadcze� zdrowotnych z zakresu hospicjum domowego, 
       c) zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki     
           zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.”; 
      d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.do 31.12.2003r. i 

pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 
nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, 

       e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.do 31.12.2003r. i 
pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 
nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.”, 

f) utworzenia �rodka specjalnego przy Powiatowym O�rodku Wsparcia dla Osób    
     z  Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu �l., przeznaczonego na  
      popraw� standardu usług w tym�e O�rodku, 
g) ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatno�ci za 

pobyt w Powiatowym O�rodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi w Wodzisławiu �l. ; 

h) okre�lenia warunków cz��ciowego lub całkowitego zwalniania rodziców z 
opłat za pobyt dziecka w rodzinie zast�pczej; 

i) okre�lenia warunków cz��ciowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za 
pobyt wychowanków w placówkach opieku�czo – wychowawczych; 

j) wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia pomi�dzy Powiatem 
Wodzisławskim a Miastem Wodzisław �l�ski dotycz�cego powierzenia przez 
Powiat Wodzisławski Miastu Wodzisław �l�ski prowadzenia Zespołu �wietlic 
Profilaktyczno – Wychowawczych w Wodzisławiu �l�skim; 

k)  wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej 
przez Powiat Wodzisławski Gminie Wodzisław �l�ski z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie kultury oraz ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami – realizacj� zadania pod nazw� „czyszczenie 
i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum w Wodzisławiu 
�l.”, 

l) wyra�enia zgody na zło�enie przez Powiat Wodzisławski wniosku o 
finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – Zintegrowany 
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – projektu pod nazw� 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne – 
wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” oraz przyj�cia „Regulaminu 
stypendiów dla studentów”, 

ł)   wyra�enia zgody na zło�enie przez Powiat Wodzisławski wniosku o 
finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – Zintegrowany 
Program Operacyjny Rozwoju  Regionalnego – projektu pod nazw� 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne – 
wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzie�y wiejskiej” oraz przyj�cia 
„Regulaminu stypendiów dla uczniów z terenów wiejskich”,  

m) przyj�cia Planu Rozwoju Infrastruktury Komunikacyjnej w Powiecie 
Wodzisławskim, 

n)  wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� Lubomia na realizacj� 
zadania przy drodze powiatowej, 

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

p)   zmiany uchwały nr IV/44/2003 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30  
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       stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego    
       Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu �l.,  
  q)  zmiany w składzie osobowym Komisji Organizacyjno – Prawnej Rady  
       Powiatu Wodzisławskiego, 

r)   dokonania zmian w uchwale Nr XV/153/2003 Rady Powiatu  
     Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie bud�etu Powiatu  
     Wodzisławskiego na 2004 rok; 

   s)  zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok ( w wyniku    
     zwi�kszenia      o kwot� 256.951 zł), 
t) zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok (w wyniku  
     zwi�kszenia   o kwot� 2.321.942 zł) 
u) zaci�gni�cia po�yczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  
     �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie p.n.  
    „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu  
     �l�skim przy ul. Pszowskiej 92 – etap III” , 
v) zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok (w wyniku  
     zwi�kszenia   o kwot� 321.351 zł).  

12. Przedstawienie planów pracy Komisji na II półrocze 2004 roku.  
13.  Odpowiedzi na zapytania radnych. 
14.  Informacje bie��ce. 
15.  Zamkni�cie obrad XXIII sesji.  
 

Uwag do przedło�onego porz�dku obrad nie było.  
 
 
Ad.3  
 
Protokół z obrad XXII 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 18 radnych. 
Za przyj�ciem głosowało  15 radnych, głosów  przeciwnych nie było, 3 osoby  
wstrzymały  si� od głosu.  
Protokół z  obrad XXII sesji Rady Powiatu został przyj�ty.  

 

Ad. 4 

Sprawozdanie Starosty z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie od XXII sesji 
przedstawił  Starosta Powiatu p. Jan Materzok. 
Ponadto przedstawiona została   informacja o przeprowadzonych przetargach.  
Sprawozdanie jest zał�cznikiem nr 3 do protokołu.  
 
 
Ad. 5  
 
Informacj�  w sprawie aktualnej sytuacji finansowej SPZOZ Wodzisław �l. i  SPZOZ 
Rydułtowy   przedstawiła    Naczelnik    Wydziału     Zdrowia,   Polityki Społecznej  
p. Bo�ena Capek. Informacja  jest zał�cznikiem nr 3a do protokołu.  
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala powiedział, �e je�li nie 
usłyszy głosu przeciwnego to proponuje,  aby powy�sza  informacja była 
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przedkładana Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny  na jej posiedzeniach  w 
odst�pach  miesi�cznych,  natomiast  Rada Powiatu  byłaby informowana  o 
wynikach  finansowych raz na kwartał. 
 Wobec zgłoszonego głosu  przeciwnego  sposób realizacji   powy�szego tematu nie 
zmieni si�.   
 
 
Ad. 6  
 
 Informacj� w sprawie planowanej budowy zbiornika „Racibórz Dolny” przedstawił  
Wicestarosta Powiatu p. Józef �ywina. 
Wicestarosta przedstawił aktualny stan podejmowanych działa�  w kwestii budowy 
zbiornika przeciwpowodziowego, a tak�e informacje dotycz�ce  protestu 
mieszka�ców Nieboczów przeciwko budowie zbiornika.  
Nast�pnie przedstawił tre�� pisma  �l�skiego Urz�du Wojewódzkiego o wszcz�ciu 
na wniosek RZGW post�powania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji  o 
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  zbiornika „Racibórz – Dolny ”. 
Poinformował, i� Starostwo otrzymało  obwieszczenie Wojewody  w tej samej 
sprawie wraz z informacj�  o  wniosku RZGW  jaki  zło�ony został  w Wydziale 
Rolnictwa �l. Urz�du  Wojewódzkiego.  
Do Starostwa wpłyn�ła równie� informacja  Senatora RP p. Adama Graczy�skiego 
dotycz�ca budowy zbiornika z  pro�b� o  przekazanie jej w miar� mo�liwo�ci opinii 
społecznej. Wicestarosta odczytał tre�� pisma.   
Z kolei zapoznał radnych z   Uchwał� Rady Gminy w Lubomi w sprawie poparcia 
odezwy przyj�tej na zebraniu wiejskim w Nieboczowach wraz z zał�cznikiem. 
Nast�pnie poinformował, �e Wójt Gminy Lubomia skierował do Wojewody �l�skiego 
pismo, w którym tłumaczy  z jakich powodów nie wydał decyzji lokalizacyjnej.  
Ponadto poinformował, i� Stowarzyszenie Obrony  Nieboczów przed Wysiedleniem 
zło�yło do Prokuratury  wniosek o zbadanie zasadno�ci wydawania przez RZGW 
społecznych �rodków  w zwi�zku z planowan�  budow�  zbiornika.  
Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu na wskutek  stwierdzenia, i� nie jest  
terytorialnie wła�ciw� jednostka dla RZGW, przesłała wniosek do Prokuratury 
Rejonowej w Gliwicach, która  równie�  uznała �e przedmiot sporu terytorialnie 
dotyczy  Powiatu  Wodzisławskiego zatem odesłała  wniosek do Prokuratury 
Okr�gowej.  
Nast�pne Wicestarosta odczytał stanowisko RZGW w Gliwicach  dotycz�ce 
zagadnie� poruszonych w prote�cie Stowarzyszenia.  
Ponadto poinformował, i�  do Starostwa wpłyn�ły uchwały Miasta Raciborza i Gminy 
Krzy�anowice popieraj�ce planowan�  budow� zbiornika „Racibórz”, które równie� 
przedstawił.  
Przedstawione pisma s� zał�cznikiem  nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 7 
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala poinformował, i� w okresie 
mi�dzysesyjnym nie wpłyn�ła �adna interpelacja.  
 
Radny p. Piotr Cybułka  - zabrał głos w  temacie dotycz�cym funkcjonowania 
SPZOZ Rydułtowy.  Tre�� wyst�pienia radny  zło�ył  w formie pisemnej po sesji i 
stanowi on  zał�cznik  nr 5 do protokołu.  
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Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala zwrócił uwag� radnemu p. P. Cybułce, i� 
jego wyst�pienie traktuje jako o�wiadczenie, które nale�ało wygłosi� w nast�pnym 
punkcie porz�dku obrad.  
 
Radny p. Jarosław Szcz�sny -  w nawi�zaniu do przedstawionego w ubiegłym 
miesi�cu, a pó�niej wycofanego z porz�dku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 
wydzier�awienia w Starostwie Powiatowym miejsca na działalno�� bankow� zapytał, 
na jakiej zasadzie funkcjonuje punkt GBG w Starostwie.  
Nast�pnie poruszył kwestie zwi�zane z  funkcjonowaniem  Agencji Aktywnej Granicy, 
w której Powiat jest głównym udziałowcem przytaczaj�c sprawy zwi�zane ze   
zmian� Prezesa AAG oraz  zwi�kszaj�cych si� rokrocznie strat. Na podstawie 
zamieszczonej informacji w „Wie�ciach Powiatowych” dotycz�cej AAG zapytał, komu 
jest potrzebna Agencja, której  działalno�� opiera si� na wykonywaniu usług ksero 
oraz przyjmowaniu ogłosze� do prasy ukazuj�cej si� na terenie powiatu.  Stwierdził, 
�e w  Radzie Nadzorczej Agencji przedstawiciel Starostwa  powinien mie� 
zasadniczy głos,  za� usługi ksero ch�tnie b�d� wykonywane przez szkoły. Ponadto 
powiedział, �e według posiadanych informacji w Agencji zatrudnione s� 2 osoby, 
natomiast trudno jest zasta� otwart�  jej  siedzib�.  Prosił o przybli�enie informacji na 
temat zakresu działalno�ci AAG jak� powinna wykonywa�. 
Stwierdził równie�, i� nale�ałoby rozwa�y� zasadno�� ewentualnej likwidacji i 
przekazania  �rodków pochodz�cych z bud�etu Powiatu  na funkcjonowanie innych 
naszych jednostek na przykład   PZD. 
Ponadto zapytał równie�, czy osoby zasiadaj�ce w Radzie Nadzorczej AAG maj� 
stosowne  uprawnienia.  
 
 
Ad. 8  
 
W punkcie tym głos zabrał Starosta Powiatu p. Jan Materzok, który odniósł si� do 
wypowiedzi radnego p. P. Cybułki  zaprezentowanej w poprzednim punkcie porz�dku 
obrad.  
Zwracaj�c si� do p. P. Cybułki powiedział, �e po raz kolejny obraził wiele ludzi i 
instytucji  dodaj�c, �e dopóki upowa�nione organy  nie dokonaj�  oceny działalno�ci 
poprzedniego Dyrektora SPZOZ  równie� nie b�dzie si�  do tej sprawy odnosi�.  
 
W tym momencie wobec uwag skierowanych z sali  pod adresem prowadz�cego 
obrady, i� Starosta odpowiada radnemu p. P. Cybułce, a powinien to zrobi� w 
odpowiednim punkcie obrad, Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala stwierdził  
�e p. J. Materzok – Starosta równie� wygłasza  o�wiadczenie, zezwalaj�c na 
kontynuowanie wypowiedzi. 
 Kontynuuj�c wypowied�  Starosta Powiatu p. Jan Materzok  powiedział, �e nigdy 
na tej sali nie dokonywał oceny działalno�ci osób sprawuj�cych funkcje z ramienia 
Zarz�du i pozostawia t� sytuacje do  oceny przez instytucje  do tego upowa�nione. 
Według informacji  dalej toczy si� post�powanie. Dodał, �e z tego te� powodu nie 
b�dzie wypowiadał si� w  tym temacie.  
Przypomniał równie�, �e poprzedni Dyrektor SPZOZ Rydułtowy nie został odwołany 
z funkcji, natomiast wobec ko�cz�cego  si�  terminu  umowy o prac� Zarz�d Powiatu 
podj�ł decyzje o jej nie przedłu�aniu.  
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 Zwracaj�c si� do radnego p. P. Cybułki stwierdził, �e   gdyby  poprzedni Dyrektor 
pełniłby nadal swoj� funkcj� to zdaniem radnego p. P. Cybułka  wszystkie sprawy, 
które by tam miały  miejsce byłyby w porz�dku.  Do podj�cia decyzji o  nie 
przedłu�eniu umowy o prac� przyczynił si� fakt, �e swoim post�powaniem,  a robił to 
w ró�ny wyrafinowany sposób,   wpływał na pogl�dy radnych, siedz�cych na sali 
równie�.  Wymienił  spraw�  dostaw  materiałów  i usług do szpitala, opiewaj�cych na   
znaczne kwoty,  co  mogło wpływa�  na postaw� radnych.  
Powiedział równie�, �e gdyby zmiany nie nast�piły to w trakcie bie��cych obrad  
mogłaby mie� miejsce sytuacja, w której Przewodnicz�cy Rady musiałby ustala� 
porz�dek obrad bie��cej sesji z Dyrektorem,  bowiem co najmniej kilku radnych 
byłoby pod bezpo�rednim jego wpływem. Ponadto dodał, i� wpływ przenosił si� 
równie� na działaczy samorz�dowych  w mie�cie Rydułtowy, co te� zadecydowało o 
nie przedłu�eniu umowy o prac�.   
Z kolei powiedział, �e radny p. P. Cybułka jest  najwi�kszym specjalist� w dziedzinie 
słu�by zdrowia  w Polsce, jego umiej�tno�ci powinny zosta� wykorzystane dodaj�c, 
�e nie b�dzie na prowokacje  reagował  w sposób jaki p. Cybułka  oczekuje.  Z racji 
tej, i� napisanych zostano ju�  wiele donosów i informacji zatem niech równie�  
wygłaszane oceny działa� Zarz�du oceni� inne instytucje. 
Powiedział, �e wie i�  wiele osób które znajduj� si� na sali nie zgadza si� z ocenami 
wygłaszanymi przez radnego p. P. Cybułk�.  
Na zako�czenie  powiedział, �e gdyby w tym kraju wszyscy wi�cej zajmowali si� 
własn� osob�, a nie innymi,  byłoby w tym kraju  o wiele lepiej.  
 
 
Radny p. Damian Majcherek – zwrócił uwag�, �e Przewodnicz�cy obrad powinien 
przestrzega�  porz�dku obrad zarówno w odniesieniu do wyst�pie�  Starosty,  
radnych jak i  zaproszonych go�ci. Stwierdził, �e uwa�a  i� wypowied�  Starosty była 
odpowiedzi�  na wyst�pienie radnego p.P. Cybułki.  
Powiedział, �e po raz kolejny słyszy o nieprawidłowo�ciach dotycz�cych osób 
maj�cych mandat radnego.  S� to powa�ne zarzuty, i� na sali s� radni, którzy 
wpływali na korupcj� maj�c� miejsce w poprzedniej kadencji w szpitalu w 
Rydułtowach.  Ma nadziej�, i� Starosta ma na to dowody, powinien  udokumentowa�  
zaistnienie takiego  faktu  i skierowa� spraw�  do tych instytucji,  które powinny  
�ciga� przest�pców w tym kraju. Powiedział, �e  taki jest jego wniosek.  
Nast�pnie zawnioskował o ustalenie soboty  31 lipca 2004 roku   dniem pracy dla 
Powiatowego Urz�du Pracy. Powy�szy wniosek uzasadnił faktem, i� z dniem 1 
sierpnia wprowadzone zostan�  nowe zasady przyznawania �wiadcze� 
przedemerytalnych.  Zgodnie  z przepisami ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu  prawo do �wiadczenia nabywa osoba spełniaj�ca warunki rejestracji, 
natomiast  ostatnim dniem zgłoszenia  jest sobota b�d�ca  dzie� wolny od pracy. W 
zwi�zku z powy�szym  ustalenie wskazanej soboty dniem pracy dla PUP umo�liwi 
wszystkim uprawnionym, którzy zako�cz� prac� do dnia 30 lipca br.  zarejestrowanie 
si� w PUP, a tym samym nab�d� prawo do �wiadczenia przedemerytalnego na 
dotychczasowych zasadach.  
Powiedział równie�, �e z takim pismem wyst�pił Zarz�d Regionu „Solidarno�ci”. Je�li 
Zarz�d Powiatu  uwzgl�dni propozycje przedło�one przez zwi�zek  wniosek nale�y 
uzna�   za bezzasadny. 
 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala  - powiedział, �e porz�dek obrad 
realizowany jest prawidłowo. Ponadto dodał,   �e wypowied� p. Starosty nie była  
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odpowiedzi� na wyst�pienie p. P. Cybułki, w którym nie było pyta�, wobec 
powy�szego uznaje si�, i�  zostało wygłoszone o�wiadczenie.  
 
 
Radny p. Jarosław Szcz�sny  zło�ył wniosek, aby na nast�pnej lub kolejnej sesji 
przedstawione zostały wyniki finansowe  i ekonomiczne  spółek prawa handlowego, 
w których Powiat posiada udziały  lub akcje.  
 
Radny p. Piotr Cybułka – w uzupełnieniu  do zgłoszonego wniosku  przez p. D. 
Majcherka zło�ył  wniosek, aby Starosta na koniec sesji przedstawił nazwiska 
radnych, o których mówił  w swoim wyst�pieniu.  
 
 
Ad. 9. 
 
Materiały s� zał�cznikiem nr 6 
 
W punkcie tym głos zabrała p. Lilia Kubicka – Kierownik Działu Monitoringu  
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Katowicach, która poprzez 
prezentacje multimedialna  dokonała oceny stanu �rodowiska na terenie 
województwa �l�skiego.  
W pierwszej kolejno�ci przedstawiła zakres działania WIO� oraz zasi�g terytorialny  
jego oddziaływania. 
 WIO� jest jednostk� zespolona z słu�bami Wojewody �l�skiego działaj�ca na 
terenie całego województwa. W strukturze organizacyjnej funkcjonuje  ł�cznie  z 
delegaturami w Cz�stochowie i Bielsku – Białej.  
Zadania WIO� wynikaj� z  ustaw  zwi�zanych  z kontrol� przestrzegania przepisów o 
ochronie �rodowiska, organizowanie i kontrolowania pa�stwowego monitoringu  
�rodowiska, wykonywania i analizowania wyników bada�, opracowywania metod 
badawczych, inicjowania  działa�  zapobiegaj�cych  wi�kszym awariom. 
Poprzez  zmian� prawa ochrony �rodowiska nało�ony został obowi�zek   wdra�ania  
systemu ochrony powietrza, w zwi�zku z tym  na koniec bie��cego roku  zostanie 
uruchomiona na terenie Powiatu stacja monitoringu  jako�ci powietrza,  która b�dzie  
funkcjonowa�  w systemie 16 stacji automatycznych. Dost�p do danych stacji, która  
zostanie zlokalizowana w ZSZ na ul. Gałczy�skiego  mo�liwe  b�dzie   poprzez 
Internet.  
Nast�pnie  poinformowała o prowadzonym transgranicznym monitoringu  wód 
powierzchniowych stwierdzaj�c,  i� wyniki z punktów  usytuowanych na terenie  
Powiatu Wodzisławskiego s� porównywane z wynikami  uzyskanymi w  Czechach  i 
przesyłane do europejskiego systemu  monitorigu. 
Kolejn� sfer� działalno�ci jest kontrola zakładów, których funkcjonowanie stwarza 
du�� uci��liwo��  dla �rodowiska.  Ocenia si�,    i� w�ród spraw wpływaj�cych do 
WIO�  nie ma kierunku dominuj�cego,  wi�kszo�� spraw dotyczy gospodarki 
odpadami,  wodno - �ciekowej, ochrony powietrza, ochrony  przed hałasem. 
Nast�pnie omówiła  stan �rodowiska na terenie  województwa, rozpoczynaj�c od 
ochrony powietrza.  Ustawa o ochronie �rodowiska wprowadziła system bada� 
pa�stwowych. Znamienn� rzecz� jest, i� od 2002 roku  ocena ta jest dokonywana w 
strefach, jedn� z nich  jest Powiat Wodzisławski.  Województwo  �l�skie dominuje w 
emisji  zanieczyszcze� powietrza i zanieczyszcze�  gazowych. Natomiast w emisji  
zanieczyszcze�  pyłowych  jest tendencja malej�ca. Powiat Wodzisławski jest stref�, 
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w której wyst�puje obszary o przekroczonych standardach powietrza dla pyłu 
zawieszonego, s� przypadki przekroczenia st��e� benzenu.  
Nast�pnie p. L. Kubicka  przedstawiła  metod� podziału województwa na strefy  
według st��e� wyst�puj�cych zanieczyszcze�, na podstawie których opracowywane 
s� programy ich ochrony.  
Zaznaczyła, i� istniej�ca na terenie Miasta Wodzisławia sie�  nie dała podstaw do 
typowania strefy do programu ochrony powietrza.    
Z kolei została przedstawiona tematyka ochrony  wód. W Województwie �l�skim 
badanych jest ponad 2600 odcinków rzek. Na podstawie uzyskanych wyników nale�y 
stwierdzi�, i� dopóki nie b�d�   prowadzone inwestycje, które zdejm� nadmierny 
ładunek zanieczyszcze� biogennych to jako�� wód b�dzie w 70 % pozaklasowa.  
Rzeka Odra  na  ponad 60% odcinków  jest obci��ona zwi�zkami fizykochemicznymi.  
Na odcinkach  �ródłowych rzeki  wody s� pierwszej jako�ci, w centrum województwa 
s� to ju�  wody pozaklasowe. Wody podziemne   s� monitorowane w 160 punktach, a 
wyniki wskazuj�, i�  ponad 45 % to wody o najwy�szej jako�ci.  
Hałas stwarza du�� uci��liwo�� dla miast, zwi�kszona zatem zostaje ilo�� punktów 
monitorowanych.   
Na zako�czenie swojego wyst�pienia  p. L. Kubicka powiedziała, i� opracowany 
program ochrony �rodowiska zawiera informacje na temat poszczególnych  punktów 
monitorowania  stanu �rodowiska, natomiast badania wł�czone  zostały do 
pa�stwowego systemu monitoringowego finansowanego przez bud�et pa�stwa, za�  
informacje s� udost�pniane w formie wyników i ocen.  
 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala  poinformował, �e Komisja  
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska zapoznała si� z materiałami jakie  
zło�one zostały przez WIO�. 
Nast�pnie  otworzył dyskusj� w powy�szym temacie.  
 
Starosta Powiatu p. Jan Materzok -  w nawi�zaniu do  omawianego  przez 
przedstawiciela WIO� tematu dotycz�cego ochrony powietrza na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego  powiedział, �e  plany ochrony powietrza  wykonywane s�  przez 
wszystkie gminy,  co ł�cznie  stanowi� b�dzie plan  ochrony �rodowiska dla całego 
Powiatu.  
Natomiast w kwestii przekroczenia dopuszczalnych   st��e�  pyłów i gazów na 
terenie naszego Powiatu stwierdził, �e  dotycz� one  terenów zurbanizowanych. 
Nale�y równie� podkre�li� i�  powiat to równie� „tereny zielone”.  Podejmowane 
działania ochrony powietrza dotycz� w szczególno�ci  aglomeracji zurbanizowanych, 
czego przykładem jest prowadzona modernizacja w ZST, gdzie  emisja z dotychczas 
eksploatowanych  kotłów  wywoływała wiele skarg ludzi mieszkaj�cych w pobli�u 
szkoły. Wdra�ane s� programy dalszej wymiany tradycyjnych  �ródeł ciepła przez co  
ograniczana b�dzie   emisja pyłów i gazów jak równie�  wprowadzane b�dzie   
zarz�dzania energi�.  
 
Radna p. Edyta Cogiel  - powiedziała, �e informacje  przedstawione  przez WIO� w 
formie pisemnej byłyby dobrym materiałem, gdyby dane  były czytelne. Osobi�cie 
interesuj� j� stan zanieczyszczenia rzek, natomiast  bez odpowiednich obja�nie� 
trudno jest odczyta� informacje.  
W zwi�zku z powy�szym prosiła o przedstawienie stanu wód  na terenie naszego 
powiatu.  
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Radny p. Mirosław Szymanek -    w tym samym temacie zapytał, czy pojawiaj�ca 
si� tendencja spadkowa ilo�ci zanieczyszcze�  w wodach rzek  jest  taka, �e za kilka, 
kilkana�cie  lat mo�liwe b�dzie,  �e rzeki Olza i Odra nale�e� b�d� do rzek 
zdecydowanie czystych,  które mog� by� udost�pniane do k�pieli.   
 
P. Lilia  Kubicka  - Kierownik Działu Monitoringu WIO� odpowiedziała, �e 
Wojewódzki Inspektorat jest zobowi�zany  do przekazywania  słu�bom  miejskim 
wszystkich wyników z bada� bezpo�rednich. Ponadto na podstawie danych 
sporz�dzana jest ocena w formie opisowej  i taka została dostarczona w  materiałach 
( były do wgl�du w Biurze Rady).  
Ocen� jako�ci dokonuje si� porównuj�c wyniki z normami zawartymi w 
rozporz�dzeniach i na tej podstawie dokonywana jest ocena stanu wód.   Nale�y 
podkre�li�, i� w Powiecie Wodzisławskim nie ma uregulowanej gospodarki  
�ciekowej,  a wszystkie  wska�niki zanieczyszcze� dotycz� substancji biogennych.  
Natomiast uznanie,  czy wody rzek nadaj� si� do u�ytkowania jako k�pielisko jest w 
kompetencji  stacji sanitarno – epidemiologicznej, a  informacje  o wynikach zawarte 
s�  w komunikatach.     
Klasyfikacja wód  dokonywana jest na podstawie 30 – 40 oznacze�, decyduj�cy jest  
wska�nik  przekrocze�, jego wysoka zawarto�� stanowi, i�  woda  jest pozaklasowa. 
W wi�kszo�ci rzek zwi�zki biogenne s� przekroczone,  chocia�  zawarto�� tlenu i 
inne wska�niki s� w normie i powoduj�, �e wody nale�� do wód eutroficznych.  Od 
2006 roku  wprowadzony zostanie nowy system pomiarowy na rzekach i ustalone 
zostan�  nowe standardy wód. Prognozuje si�, �e  uporz�dkowana gospodarka  
�ciekami komunalnymi  pozwoli na spełnienie tych warunków.  
 
W dyskusji głos zabrali :  
 
Radny p. Jarosław Szcz�sny  - na podstawie wyników kontroli   prowadzonych 
przez WIO�  zapytał, jakie przedsi�wzi�cia zostan� podj�te wobec zakładów,  w  
których stwierdzono niedoci�gni�cia, a tak�e jakie poczynania podejmie organ 
kontrolny w przypadku nie wykonania zalece�.  Wymieniaj�c przykłady podmiotów  
( Chromex, Metalex, składowisko odpadów komunalnych w Wodzisławiu �l., KWK 
„Anna”), w których dopatrzono si� przypadków  działalno�ci niezgodnej z wymogami 
ochrony �rodowiska,  poprosił o przedstawienie aktualnego  stanu w tym zakresie  w 
wymienionych zakładach. Dodał, �e  niedoci�gni�cia  stwierdzono w roku ubiegłym, 
zatem nale�ałoby przedstawi� jaki jest stan aktualny.  
 
Na pytanie odpowiedziała p. Maria Szczerkowska – Psiuk – starszy inspektor 
WIO� stwierdzaj�c,  i� WIO� prowadz�cy kontrole nie poprzestaje na stwierdzeniu  
uchybie�, procedura prowadzona jest w dalszym ci�gu. 
Miedzy innymi w stosunku do firmy „Chromex” Inspektorat  wydał decyzj� 
mobilizuj�c�  i  zmuszaj�c�  zakład do podj�cie działa�,  w efekcie wpłyn�ło to na 
uporz�dkowania niedoci�gni��. 
P. M. Szczerkowska – Psiuk zaproponowała, aby  w przypadku  zainteresowania  si� 
radnych konkretnymi  podmiotami zwrócili si�  do WIO�  o wgl�d do dokumentów 
kontroli.  
W temacie  gospodarki �ciekowej dodała, i� kontrolowane s� zakłady pod wzgl�dem 
przestrzegania decyzji pozwolenia wodno – prawnego, a w przypadku przekroczenia 
norm czy te� ilo�ci zrzucanych �cieków nakładane s� kary.  
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Przykładem jest Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji i  Miasto Wodzisław �l.,  
które na skutek ponoszonych kar przyst�piły do modernizacji oczyszczalni �cieków 
„Karkoszka”. Podobne post�powania  prowadzone s� w Rydułtowach.  
Powy�sze przypadki s� jednymi z wielu, lecz nale�y podkre�li� i� takie działania 
mobilizuj� do podejmowania decyzji o modernizacji oczyszczalni  w efekcie 
przynosz� wymierne skutki co do  jako�ci wód.  
 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala  - podzi�kował  przedstawicielom 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony �rodowiska za przybycie na obrady sesji oraz 
przedstawienie  problematyki dotycz�cej ochrony �rodowiska.  
 
 
Ad. 10 
 

a) Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpiecze�stwa 
sanitarnego powiatu jest zał�cznikiem nr 7. 

 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poruszył, �e materiały opiniowały 
Komisja  Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska,  Komisja  Zdrowia, Opieki 
Społecznej i Rodziny oraz  Komisja  Organizacyjno – Prawna.  
Wszystkie Komisje  pozytywnie zaopiniowały informacj�.   
 
W punkcie tym głos zabrał p. Eugeniusz Szewczyk Powiatowy Inspektor 
Sanitarny, który na podstawie dyskusji w poprzednim punkcie porz�dku obrad 
dotycz�cej jako�ci wód  na terenie naszego Powiatu oraz powoływaniu si� na wyniki 
prowadzonych bada�  przez Inspekcj� Sanitarn� powiedział, �e w chwili obecnej  nie 
ma zagro�e�. Doda� nale�y, �e  badania wykonywane s� z pewnym wyprzedzeniem. 
Mo�liwe jest, �e za pewien okres czasu,  wody   nie b�d�  spełniały wła�ciwych 
parametrów.  
 
 
W dyskusji głos zabrał radny p. Jarosław Szcz�sny, który zapytał czy wymienione 
w informacji  �ródła wody zawieraj�ce bakterie, z których czerpie si� wod� pitn�  
stwarzaj�  niebezpiecze�stwo dla u�ytkowników. 
Równie� problem ten odnosi si� do wody w basenach.  
 
 P. Eugeniusz  Szewczyk -  Powiatowy Inspektor Sanitarny odpowiedział, �e je�li 
w wodzie  pojawiłyby si� gronkowce dojdzie do unieruchomienia basenu.  
Powiedział równie�, i�  tematu jako�ci wody nie mo�na  ocenia� na podstawie 
zawarto�ci metali, jak i czynników biochemicznych. Woda  stwarza pewn� cało��. 
Inspekcja Sanitarna podaj�c, �e woda jest zdatna do u�ytku przyjmuje �e pewne 
parametry s� przekroczone, lecz w obecnych warunkach nie da si� ich obni�y�.  
Zale�ne s� one miedzy innymi od stanu i  jako�ci urz�dze� wodoci�gowych.  
 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala  poruszył problem  bada� wody,  
zleconych przez wła�cicieli  indywidualnych  studni. 
 
P. Eugeniusz  Szewczyk Powiatowy Inspektor Sanitarny   odpowiedział, �e 
inspekcja sanitarna zobligowana  jest do  przeprowadzenia monitoringu wody.  
Indywidualne �ródła wody nie stwarzaj� zagro�enia dla zdrowia i �ycia 
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konsumentów. Natomiast nale�y zwróci� uwag�, �e  s� osoby korzystaj�ce z tych 
�ródeł mi�dzy innymi z racji ich odci�cia od publicznego wodoci�gu za 
nieuregulowane nale�no�ci. To zmusza do si�gni�cia do wody w studniach i innych 
�ródłach.  
Badania wody studziennej mo�na zleca�. Ponadto dodał, �e od 2005 roku  zgodnie z 
nowelizacja przepisów najbli�sze  laboratorium znajdowa� b�dzie si� w Rybniku.  
Dodał równie�, i� w stacjach sanitarnych  w całym  kraju pełnione s� dy�ury przed 
bioterroryzmem oraz dy�ury dotycz�ce  ewentualnego wprowadzenia produktu 
�ywieniowo szkodliwego. 
 
 
Radny p. Jerzy Rosół – w  kolejno   powstaj�cych  marketach powtarzaj� si�   
sytuacje oferowania  przeterminowanych produktów.  
Zapytał, czy w tym zakresie  prowadzone s� kontrole.  
 
P. Eugeniusz  Szewczyk Powiatowy Inspektor Sanitarny   odpowiedział, �e Stacja 
Sanitarna prowadzi stał� kontrole placówek  �ywieniowych i �ywno�ciowych. 
Natomiast  zazwyczaj zdarza si�, �e dystrybutor tłumaczy, i�  taki towar otrzymał.  
Odpowiedzialno�� za wprowadzenie artykułów   spada na osob� wprowadzaj�c� 
towar do obrotu.  
Konsument  musi by� bardziej dociekliwy, sprawdza� nale�y termin przydatno�ci do 
spo�ycia nabywanych towarów �ywno�ciowych. 
W sytuacjach o szerszym zakresie  inspekcja sanitarna reaguje  wespół z inspekcj� 
weterynaryjn� . 
 
Radny p. Jarosław Szcz�sny – nawi�zuj�c  do wcze�niej zadanego pytania i 
udzielonej odpowiedzi dotycz�cej  przypadku  wykrycia gronkowca  w wodzie basenu 
stwierdził, �e w informacji  zło�onej przez Inspektora widnieje zapis  dotycz�cy 
ska�enia wody chlorkami, gronkowcem itp.  Zapytał, czy w takim przypadku doszło 
do zamkni�cia basenu.  
 
P. Eugeniusz  Szewczyk Powiatowy Inspektor Sanitarny  potwierdził, �e we 
wskazanym przypadku Inspektorat wydał decyzj� o unieruchomieniu basenu.    
W pierwszej kolejno�ci  wła�ciciel powiadamiany jest o decyzji i poinformowany  o 
konieczno�ci wykonania okre�lonych czynno�ci. W przypadku nie spełnienia 
wymaga� wydawana jest decyzja unieruchamiaj�ca. Naturaln� rzecz� jest, �e jeden 
raz w tygodniu powinna by� woda wymieniana, niespełnienie takich warunków 
powoduje przekroczenie granicy dopuszczalnego zanieczyszczenia.  
 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala  - podzi�kował p. Eugeniuszowi 
Szewczykowi Powiatowemu  Inspektorowi Sanitarnemu za przygotowanie 
informacji, udział w obradach  sesji oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 
 
 
b) informacja  Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpiecze�stwa 
sanitarno – weterynaryjnego  na obszarze Powiatu jest zał�cznikiem nr 8. 
 
 
Informacj�  przygotował   Powiatowy  Lekarz  Weterynarii p. Macieja Witt. 
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Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował,  �e  ze wzgl�du na 
konieczno��  udziału  Powiatowego Lekarza Weterynarii w naradzie resortowej nie 
mógł wzi�� udziału w obradach sesji. Natomiast ewentualne pytania mo�na składa� 
w Biurze Rady, po czym zostan� skierowane do Powiatowego Lekarza Weterynarii, a 
odpowied� zostanie udzielona na nast�pnej sesji.  
 

Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e materiały opiniowały 
Komisja  Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska  i Komisja  Organizacyjno – 
Prawna.  
Wymienione  Komisje  pozytywnie zaopiniowały zło�on� informacj�.   
 
                   

c)  Informacja   Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z działalno�ci i 
realizacji zada�  jest zał�cznikiem nr 9.  
 
Informacje  przygotował    Powiatowy  Inspektor  Nadzoru    Budowlanego 
 p. Piotr Zamarski.  
 
 Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e materiały opiniowały 
Komisje  Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska  i Organizacyjno – Prawnej 
wydaj�c pozytywn�  opini� o przygotowanej informacji. 
 
Powiatowy  Inspektor  Nadzoru    Budowlanego  p.  Piotr Zamarski uzupełniaj�c 
informacje dotycz�ce działalno�ci Inspektoratu   powiedział, �e nowelizacja  
przepisów prawa budowlanego wprowadziła zmiany dotycz�ce  post�powania 
administracyjnego, które  podzielono w trzech płaszczyznach kompetencji  to jest  
gminy w zakresie  planu  zagospodarowania przestrzennego, powiatu – pozwolenie 
na budow�  oraz wprowadzenie okresu  do zako�czenia robot budowlanych. Z tego 
te� wzgl�du znalazły si� w sprawozdaniu informacje, które  w roku poprzednim nie 
miały miejsca, za�  aktualnie  obj�te s� zakresem  obowi�zków Inspektoratu.  
 
Głosów w dyskusji nie było.  
 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala  - podzi�kował p. Piotrowi Zamarskiemu 
Powiatowemu  Inspektorowi  Nadzoru    Budowlanego   za przygotowanie informacji, 
udział w obradach  sesji oraz komisji.  
                    

 

Ad. 11  
 
 

a) Projekt uchwały w sprawie  przekształcenia samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 
polegaj�cego na likwidacji oddziału dermatologicznego jest zał�cznikiem  

      nr 10 
 

Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowała Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny i Komisja  Organizacyjno – 
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Prawna. Wymienione  Komisje  pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 
uchwały.   
 
 
W dyskusji głos zabrali:   

Radny Piotr Cybułka – powiedział, �e  pomimo, i� opinia  Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej i Rodziny jest pozytywna, jego stanowisko w sprawie likwidacji jest 
odmienne. Jest to kolejny  oddział jaki likwiduje si� w SPZOZ Rydułtowy ponadto  
wykonuj�cy kontrakt. 
Nast�pnie powiedział,  �e zastrze�enia mo�na mie� do jego lokalizacji, ale gdyby 
Dyrektor w trakcie ubiegłego roku nie likwidował przychodni w Lyskach, nie zamykał 
innych   oddziałów   a    skupił   si�    na   przystosowaniu tego oddziału do wymogów  
( zastrze�e� sanitarnych nie było) sytuacja byłaby inna. 
 Niepokój  radnego budzi fakt, �e po zamkni�ciu  tego oddziału funkcjonowa� b�dzie 
poradnia dermatologiczna, ale jest to powód, aby domniemywa�, i� w niedługim 
czasie równie� zostanie zlikwidowana, gdy� na tym samym terenie usługi poradni 
dermatologicznej wykonuje NZOZ  prowadzony przez p. Bo�en� Konieczny – 
Freund.  
Dodał, �e gdyby na czas podj�te zostały odpowiednie czynno�ci zwi�zane z 
przeniesieniem tego oddziału nie byłoby �adnych powodów  do jego likwidacji. 
 
Radny p. Jarosław Szcz�sny – powiedział, �e w uzasadnieniu nie znalazł �adnych 
czynników społecznych  przemawiaj�cych za likwidacj� tego oddziału. 
Zapytał, co stanie si� z personelem oddziału dermatologicznego, jaka jest opinia 
zwi�zków zawodowych działaj�cych przy SPZOZ Rydułtowy, gdzie b�d�  leczeni 
pacjenci dotychczasowego oddziale oraz jakie s� opinie  samorz�dów, którym 
przedstawiono projekt uchwały.  
 
 
Na pytania odpowiedział Dyrektor SPZOZ Rydułtowy p. Roman Kubek informuj�c, 
�e nikt z  personelu nie  zostanie  zwolniony, natomiast pacjenci z terenu  Rydułtów 
b�d� leczeni w szpitalu w Wodzisławiu �l.   
Przedstawione zmiany dotycz� poł�czenia oddziałów  dermatologicznych obu szpitali 
przy akceptacji obydwu stron. Zwi�zki zawodowe ze zrozumieniem odniosły si� do 
przedstawionej propozycji.  
Ponadto powiedział, �e oddział laryngologiczny Szpitala Rydułtowskiego nie ma 
miejsca na  wykonywanie usług, a z ko�cem lipca nie b�dzie mie� prawa  
funkcjonowa� zgodnie z decyzj� Pa�stwowego Inspektora Sanitarnego. Do tej pory 
ostateczna  decyzja była odraczana.  Pozostaje zatem  dylemat to jest  zamkn�� 
oddział  laryngologiczny,  albo zorganizowa� go  w inny sposób. Zatem  wybrana 
została opcja utrzymania oddziału dermatologicznego w Wodzisławiu i oddziału 
laryngologicznego w Rydułtowach.  Pokre�lił, i� trudno było mu si� zaj�� wszystkim 
po obj�ciu swojej funkcji. Decyzja o likwidacji poradni ginekologicznej w Lyskach była 
sprawa trudn�, natomiast na dzie� dzisiejszy SPZOZ musi płaci� kar� do NFZ za 
po�wiadczenie  nieprawdy przez ówczesnego Dyrektora, który o�wiadczył i�  
pomieszczenia spełniaj�  warunki sanitarne, co było nieprawd�.  
 Nie podj�cie  działa�,  o których mowa skutkowałoby utrat� kontraktu na specjalistk� 
na sum� około 2 mln zł. Rozwa�ane były ró�ne warianty, miedzy innymi o 
przeniesieniu oddziału dermatologicznego do o�rodka zdrowia na Strzelców 
Bytomskich. Jednak�e gł�boka analiza wysoko�ci kosztów  jakie nale�ałoby ponie�� 
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na adaptacj� pomieszcze� byłaby znaczna i z  punktu widzenia ekonomicznego 
nieopłacalna.  
Celem  jest utrzymanie dobrze funkcjonuj�cych oddziałów w Powiecie,   jakim jest 
dermatologia w Wodzisławiu i laryngologia w Rydułtowach.  
 
   
                  
Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej p. Bo�ena Capek – 
przedstawiła opinie jakie wydane zostały przez  samorz�dy w odniesieniu do 
zamierze� likwidacji oddziału laryngologicznego Rydułtowach.  
Wojewoda �l�ski wydał opini� pozytywn�, Powiat Rybnicki i Powiat Raciborski 
Miasta  Rydułtowy  i Pszów, Gmina Jejkowice   wydały równie� opini� pozytywn�. 
Miasto Radlin nie odpowiedziało, Gminy Kornowac, Gaszowice wydały  opinie 
negatywne.  
 
Radny p. Piotr Cybułka  - powiedział, �e nie przekonały go tłumaczenia Dyrektora 
SPZOZ Rydułtowy, nie ma �adnych konkretnych danych. 
Dodał, �e chciałby widzie� dokumenty, na podstawie których NFZ nakazuje ZOZ -owi 
zwróci� pieni�dze. Natomiast  w kwestii �wiadczenia nieprawdy przez poprzedniego 
Dyrektora przez analogi� nawi�zał  do stwierdze� Dyrektora p. Kubka,  i� oddział 
laryngologiczny nie miał  wa�nej decyzji inspektora sanitarnego.  Powiedział, �e te�  
jest to nieprawda.  Prosił o nie wprowadzanie radnych w bł�d, i� takie były wymogi 
inspektora sanitarnego równie� w odniesieniu do Lysek, bowiem  w momencie 
zawierania kontraktu  NFZ sprawdza si�  zgodno�� ze statutem SPZOZ. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala prosił o dyskusj� w temacie 
obejmuj�cym, bie��cy punkt porz�dku obrad. 
Natomiast  w kwestii dokumentów dotycz�cych zwrotu pieni�dzy do NZF zwrócił si� 
do  Wydziału Zdrowia o udost�pnienie zainteresowanym takich dokumentów.  
 
 
Wicestarosta p. Józef �ywina -  powiedział, �e procedura dotycz�ca prac 
przygotowawczych w sprawie przedło�enia Radzie  projektu uchwały została 
wyczerpana. Był to proces długotrwały, obarczony konkretnymi przepisami i nikt  nie 
działał z zaskoczenia, zatem nie powinien by� równie�  zaskoczeniem dla radnych. 
Procedura polegała na wypracowaniu uzgodnie� przez obydwu Dyrektorów, 
sporz�dzeniu  wniosku  do Zarz�du, kolejno przeprowadzeniu  prac  zgodnie z 
wymogami przepisów prawa,  a� do momentu bie��cej sesji.  Podkre�lił, �e w 
SPZOZ Rydułtowy  powstaje silny oddział laryngologiczny, który spełni standardy i 
okre�lone wymogi. To samo odnosi si� do oddziału dermatologicznego w SPZOZ 
Wodzisław. Podejmowane decyzje s� zbie�ne  równie� w  wymogami  
restrukturyzacyjnymi słu�by zdrowia w całym Powiecie.  
Ponadto powiedział, �e w chwili obecnej mo�na twierdzi�, �e bł�dem było 
przejmowanie pogotowia lecz  gdyby skutki dotyczyły jego nie przej�cia padły by 
pytania zarzucaj�ce  bł�dne decyzje.  
Stwierdził, �e podejmowane  decyzje nie maj� nic wspólnego z likwidacj� czy 
zubo�aniem  poszczególnych szpitali. Działania id� w kierunku, aby powiatow� 
słu�b� zdrowia zachowa� i w tym celu powstan� dwa silne oddziały w dwóch 
szpitalach. Zwrócił si� do radnych o obiektywna ocen� i pozytywne głosowanie.  
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Radny p. Piotr Cybułka   ad vocem zwrócił si� do Wicestarosty, i� powiedział �e 
zaproponowane zmiany nie s� likwidacj�  lecz restrukturyzacj�, natomiast sam 
twierdził, �e jest to likwidacja bowiem w szpitalu w Rydułtowach nie b�dzie ju� 
oddziału dermatologicznego. 
 
Wicestarosta p. Józef �ywina  odpowiedział, �e w sensie formalnym jest to 
likwidacja oddziału dermatologicznego w Rydułtowach, natomiast  odbywa si�  to w 
kontek�cie szeroko poj�tej restrukturyzacji  Dodał, �e nie ma gwarancji, i� w 
przyszło�ci  nie b�dzie trzeba podejmowa� tak niepopularnych decyzji, za niedługo 
odb�dzie si� dyskusja w temacie likwidacji oddziału obserwacyjno – zaka�nego.  
S� jednak ró�nice, bowiem w sprawie likwidacji oddziału dermatologicznego nic nie 
jest wyrzucane poza obr�b  Powiatu. W  oddziale dermatologicznym SPZOZ 
Wodzisław   leczeni s� pacjenci z całego okr�gu, zatem odpowied� na pytanie kto 
b�dzie leczył pacjentów z Rydułtów jest  jasna i dotyczy Szpitala Wodzisławskiego. 
Jeszcze  raz potwierdził, �e oddział dermatologiczny Szpitala w Rydułtowach  ulegnie 
likwidacji lecz  proces odbywa si� w kontek�cie restrukturyzacji. 
 
 
Radny p. Ireneusz Skupie� – zwrócił si� do osób maj�cych w�tpliwo�ci co do 
podejmowania przedmiotowej  uchwały. Powiedział, �e za kilka miesi�cy zmieni si� 
sytuacja polityczna w kraju, obejmie zmiany w resorcie zdrowia, co spowoduje �e na 
kluczowe stanowiska  które decydowa� b�d� o losach szpitali  nie b�d� zbyt 
przychylne mi�dzy innymi szpitalowi w Rydułtowach.  U�wiadamiaj�c sobie  
powy�szy fakt,  nie nale�y dopatrywa� si� w posuni�ciach Dyrekcji   ZOZ-u  złych 
intencji i stwarza� klimat nieufno�ci, podejrze� itp.  Je�li nie  b�d� podj�te decyzje 
restrukturyzacyjne w sensie formalnym  poprzez likwidacj�, to oka�e si� �e za kilka 
miesi�cy b�dziemy  pisa� petycje i protesty, ale nikt  nas nie b�dzie słuchał. 
Zagro�enia s� du�e, natomiast mo�na odnie�� wra�enie o ci�głym  dopatrywaniu si� 
spisków, intryg i złej woli.  
Zwrócił si� do radnych o przemy�lenie powy�szej sprawy.  
 
 
Radny p. Mirosław Szymanek -  powiedział, �e nie do ko�ca rozumie sens 
wypowiedzi swojego przedmówcy, z której mo�na odnie�� wra�enie i� jedynie 
obecna opcja polityczna sprzyja ochronie zdrowia, natomiast za kilka miesi�cy 
sytuacja ob�dzie odwrotna. 
Dodał, �e nie rozumie jakie stanowiska ministerialne maj� nie sprzyja� Szpitalowi 
Rydułtowskiemu. Wyraził nadziej�, i� zmiany  które maj� nast�pi�  pójd� w kierunku 
poprawy dotychczasowej sytuacji.  
 
Radny p. Damian Majcherek – zwrócił uwag�, aby dyskusja odbywała si� na 
poziomie lokalnym, a nie o tym co ma  nast�pi� za kilka miesi�cy, bowiem  sytuacja 
polityczna zale�na b�dzie od całego społecze�stwa,  za�  rezultat wyborów mo�e 
by� inny ani�eli prognozuje si�. 
Natomiast  w kwestii  b�d�cej przedmiotem punktu porz�dku obrad powiedział, �e 
zgodzi� nale�y si�, i� nie jest prowadzona przejrzysta polityka dotycz�ca słu�by 
zdrowia.  
W przedstawianych argumentach padły stwierdzenia, i�  przed radnymi stoi sprawa  
oddziału zaka�nego. W trakcie przeprowadzonej rozmowy z Dyrektorem SPZOZ  
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Wodzisław sugerował,  aby przedstawi� spraw�  zwi�zkom zawodowym  - 
„Solidarno�ci”. Na spotkaniu ze zwi�zkami zawodowymi padły zobowi�zania do 
przedstawienia programu naprawczego  SPZOZ.   Jednak�e na nast�pnym 
spotkaniu nie zostały przedstawione wszystkie jego aspekty  czego efektem  s� 
pytania, wynikaj�ce  nie ze złej woli lecz z powodu nie przedstawienia pełnej sytuacji 
w ZOZ-ie. Chciałby  dowiedzie� si�, ile oddziałów b�dzie likwidowanych w nast�pnej 
kolejno�ci, natomiast  program naprawczy okre�la zadania i zamierzenia do realizacji 
w nast�pnym czasie. Jego rzetelne przedstawienie pozwoli na ocen� sytuacji, 
upewni i� kolejne   decyzje nie przynios� zagro�enia społecznego  i ekonomicznego. 
 
Radny p. Piotr Cybułka   odpowiedział radnemu p. Skupniowi, �e zaufania dla ludzi 
którzy proponuj� powy�sze zmiany nie ma. Dodał, �e w taki sposób my�li si� w 
za�cianku, gdzie wskazuje si�  w nast�puj�cy sposób  „ja mam racj�, a wy reszta 
prosz� słucha�”.  
 
Radny p. Ireneusz Skupie� – ad vocem – radnemu p.  Szymankowi powiedział, �e 
nie było jego intencj� aby pozostawi� wra�enie,  i�  obecny Rz�d  czy te� inna 
władza wy�sza sprzyjała szczególnie naszemu Powiatowi. Byłoby to z punktu 
widzenia społecznego rzecz� niewła�ciw� i tak te� nie jest. Zgodnie z pewnym 
prawdopodobie�stwem decyzje w resorcie zdrowia mog�  za pewien okres czasu 
podejmowa� ludzie, którzy mog� nie by�  przychylni  funkcjonowaniu  naszych 
szpitali.  Poseł p. B. Piecha na obradach sesji publicznie powiedział, �e dwa szpitale 
powiatowe to pewna przesada, zatem niezale�nie kto b�dzie decydowa�  powinna 
istnie� �wiadomo�� zagro�e�. 
 
  
Radny p. Piotr Cybułka  zwrócił si� do radnego p. Skupnia, �e prezentowane przez 
niego stanowisko nie ma zwi�zku z tym o czym mowa w dyskusji. Osobi�cie jest 
radnym z Radlina i sprawa jest prosta, mianowicie, gdy pozostanie  poradnia 
dermatologiczna w Rydułtowach, to pacjenci ze skierowaniem szpitalnym b�d� 
musieli jecha� do Wodzisławia  co stanowi utrudnienie. Nast�piła sytuacja, w której  
oddział który otrzymał kontrakt poddany jest likwidacji.  
 
 
Wicestarosta p. Józef �ywina   powiedział, �e nie mo�na mówi� o polityce płyn�cej 
z  góry i kierowa� takie słowa pod jego adresem. Poprosił o nie upolitycznianie      
omawianej sprawy.  
Zwrócił si� do p. Majcherka  informuj�c, i� sprawy były konsultowane, procedura 
likwidacji  oddziału dermatologicznego trwa od 2 miesi�cy, natomiast w sprawie 
likwidacji oddziału zaka�nego zwrócono si� z informacj� do Przewodnicz�cego Rady 
w miesi�cu maju.  Je�li zapadnie decyzja o przedło�eniu  Radzie Powiatu projektu 
uchwały  w przedmiotowej sprawie nast�pi to najwcze�niej   po sesji sierpniowej.  
Zwrócił uwag�, �e nieprawd� jest,  i� sprawy nie s� konsultowane z personelem. 
W  posiedzeniach Rady Społecznej uczestnicz� zwi�zki zawodowe, natomiast   
program restrukturyzacji jest przedstawiany dla wszystkich zwi�zków zawodowych 
działaj�cych przy SPZOZ bez wyj�tku.  
 
Na tym zako�czono dyskusj�  po czym Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala 
przyst�pił do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
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W głosowaniu udział wzi�ło 23 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 15 
radnych, przeciwnych było 3 radnych, wstrzymało si� od głosu 5 radnych. 
 
Uchwała Nr XXIII/240/2004 w sprawie  przekształcenia samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji oddziału dermatologicznego została 
podj�ta. 
 
Uchwała jest zał�cznikiem   nr 11 

 
 

b) Projekt uchwały w sprawie  rozszerzenia działalno�ci samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu �l.” o udzielanie �wiadcze� zdrowotnych z zakresu hospicjum 
domowego jest  zał�cznikiem nr 12. 

 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowała Komisje Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny i Komisja Organizacyjno – 
Prawna. Wymienione  Komisje  pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 
uchwały.   
 
Dyskusji głosów nie było.   

Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do przeprowadzenia 
głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 23 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 23 
radnych, przeciwnych i wstrzymuj�cych głosów nie było. 
 
 
Uchwała Nr XXIII/241/2004 w sprawie rozszerzenia działalno�ci samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu �l.” o udzielanie �wiadcze� zdrowotnych z zakresu hospicjum 
domowego została podj�ta.  

 
Uchwała  jest  zał�cznikiem nr 13. 

 
 
 
 
c) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu �l.” jest zał�cznikiem nr 14.  

.   

Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowała Komisje Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny i Komisja Organizacyjno – 
Prawna. Wymienione  Komisje  pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 
uchwały.   
 
 
Dyskusji głosów nie było.   
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Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do przeprowadzenia 
głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 23 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 23 
radnych, przeciwnych i wstrzymuj�cych głosów nie było. 
 
 
Uchwała Nr XXIII/242/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu �l. została podj�ta.  
  
Uchwała jest zał�cznikiem nr 15.  
 
 

 

d) Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 
od 01.01.do 31.12.2003r. i pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” jest 
zał�cznikiem nr 16.  

 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowały Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny i Komisja  Bud�etu i 
Finansów.  Wymienione  Komisje  pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 
uchwały.   
 
 
W dyskusji głos zabrali: 

Radny p. Jarosław Szcz�sny – powiedział, �e w odniesieniu do  informacji 
zawartych w uzasadnieniu, mo�na zauwa�y�, �e fundusz zało�ycielski zakładu 
wzrósł,   a kapitał zakładowy zmalał. Natomiast  wszystkie decyzje dotycz�ce  zmian 
kapitału zakładu musi podejmowa� organ zało�ycielski, a  takiej decyzji nie było.   
 
Z kolei głos zabrała     Naczelnik     Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
p. Bo�ena Capek informuj�c, �e sprawozdanie finansowe  podlega zatwierdzeniu 
oraz mówi w jaki sposób nale�y  pokry� strat�. Kapitał zało�ycielski i zapasowy 
zakładu jest funduszem własnym zakładu.   Strata  w wysoko�ci 2.419.959,98 zł.  
zostanie pokryta z funduszu własnego zakładu,  za� do rozliczenia w latach 
nast�pnych pozostanie kwota  459.599,37 zł. Zgodnie z ustaw� o zakładach opieki z 
zdrowotnej fundusz zakładu zwi�ksza si� o zyski bilansowe, a  zmniejsza si� o straty 
bilansowe.  
 
Radny p. Jarosław Szcz�sny -  ad vocem – zauwa�ył, �e jego pytanie dotyczyło 
aktów prawnych na podstawie których kapitał zało�ycielski uległ zmianie. Tak� 
decyzj� powinien podj�� organ zało�ycielski, który jako  jedyny ma do tego 
uprawnienia.  
 
Na pytanie odpowiedziała p. Ilona Zydek  - Z-ca Głównego Ksi�gowego SPZOZ w 
Rydułtowach, która powiedziała �e nie ma w tym �adnej manipulacji,  w zakładach 
opieki zdrowotnej, wszystkie �rodki pieni��ne i �rodki trwałe  otrzymane od 
darczy�ców ksi�gowane s� na fundusz zało�ycielski. 
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Powy�sze potwierdziła biegła w trakcie sprawdzania   wyników finansowych,  która 
nie stwierdziła �adnych nieprawidłowo�ci w tym zakresie.  
 
Radny p. Piotr Cybułka powiedział, �e fundusz zakładowy jaki pozostał po 
poprzedniej Dyrekcji opiewał na kwot�  powy�ej 2 mln zł. Natomiast  obecnie został 
uszczuplony i pozostał niedobór w wysoko�ci 56 tys. zł.  Prosił po potwierdzenie 
powy�szych wniosków.  
 
P. Ilona Zydek  - Z-ca Głównego Ksi�gowego SPZOZ w Rydułtowach 
odpowiedziała, �e strat nie mo�na pokrywa� z funduszu zało�ycielskiego, mog�  by� 
pokryte wył�cznie z funduszu zakładu. W tym przypadku brakuj�ca kwota opiewa na 
sum� około 400 tys .zł i mo�na j� rozło�y� na lata nast�pne.  
 
Radny p. Piotr Cybułka kontynuuj�c, zwrócił uwag�, i� jego pytanie dotyczyło innej 
pozycji, mianowicie kapitału zapasowego. 
 
W zwi�zku z zaistniałym niezrozumieniem  wokół  tematyki  dotycz�cej wyniku 
finansowego Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala stwierdził, �e intencj� 
radnego jest wskazanie  w jakim czasie i  która z  Dyrekcji doprowadziła do sytuacji, 
której konsekwencj� jest powstanie długu. 
 
P. Ilona Zydek  - Z-ca Głównego Ksi�gowego SPZOZ w Rydułtowach  
odpowiedziała, �e na obecny stan rzeczy  wpłyn�ło wiele czynników ekonomicznych, 
s� to sprawy m.in. obni�enie  kontraktu którego warto��   była zdecydowanie ni�sza 
ani�eli w roku 2002. Gdyby pozostał na poziomie roku poprzedniego  strata byłaby 
minimalna.  
 Dodała, �e nie mo�na obwinia� za powstanie straty wył�cznie Dyrektora.  
 
Radny p. Jerzy Rosół -  powiedział, �e zadaniem Rady jest zatwierdzenie rocznego 
sprawozdania zbadanego przez biegłego rewidenta. W zwi�zku z powy�szym w 
obradach  powinna  uczestniczy�  osoba badaj�ca sprawozdanie celem udzielenia 
wyja�nie� w spornych kwestiach. Ponadto wa�na jest  opinia sporz�dzona przez 
biegłego, zatem nale�y dopilnowa�, aby w trakcie sesji wła�ciwa osoba mogła 
odpowiedzie� na w�tpliwo�ci zgłaszane przez radnych.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala – powiedział, �e zaproszenie do 
biegłego rewidenta zostało  wysłane. Ponadto zwrócił uwag�, aby w przyszło�ci w 
umowach w sprawie  badania sprawozdania wprowadzona  została klauzula 
dotycz�ca obowi�zku uczestnictwa biegłego rewidenta w obradach sesji.  
 
Radny p. Piotr Cybułka  powiedział, �e powinien  przeprosi� Pani� Ksi�gow� jak i 
Pana Przewodnicz�cego  za stawianie ich w niezr�cznej sytuacji, jednak�e  
podkre�lił i� jest przekonany, �e osoby dokonuj�ce oceny bilansu powinny by� 
obecne na sesji, zatem pytaniem jest jak  sporz�dzone były  umowy.  
 
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala  -  odpowiedział, i� w poprzedniej 
kadencji nie było takiego problemu,  wystarczaj�ce było  skierowanie zaproszenia do 
biura obrachunkowego, aby wła�ciwa osoba była obecna na sesji. 
Dodał, �e to Rada jest kompetentna  do wyboru  firmy opiniuj�cej sprawozdanie.  



 20 

 
 
Radny p. Damian Majcherek – poparł stanowisko p. J. Rosoła, dodaj�c aby  
konstruuj�c umow� i zatrudniaj�c firm� dopatrzy�, aby widniał zapis mówi�cy o 
obowi�zku uczestnictwa w sesji  osoby  weryfikuj�cej  sprawozdanie.  Dodał, �e 
trudno jest głosowa� nad przyj�ciem uchwały  bowiem   zgłaszane w�tpliwo�ci  nie 
mog� by� rozwiane. W zwi�zku z powy�szym  s� dwie mo�liwo�ci,   to jest 
zatwierdzenie sprawozdania i uzyskanie odpowiedzi na pytania w trakcie nast�pnej 
sesji co uzna� nale�y za bezcelowe lub  te� przeło�enie tego punktu porz�dku obrad 
na sesje nast�pn�.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala   uzupełnił, i� w przeci�gu 6 m-cy od 
zako�czenia roku bilansowego nale�y przyj�� lub odrzuci� sprawozdanie.  
Natomiast w kwestii nieobecno�ci biegłego rewidenta  powiedział, �e w roku 
poprzednim wła�ciwa osoba biura rachunkowego była na zwolnieniu lekarskim. 
Zwrócił  równie� uwag�, i� w trakcie dyskusji odpowiedzi udzielane s� na wszystkie 
nurtuj�ce radnych pytania.  

 
Radny p. Damian Majcherek  powiedział, �e  strata za rok 2003  nie opiewała na 
kwot� 56 000 zł lecz  2.627.403,43 zł, co pomniejsza kapitały własne o te kwot�. w 
zwi�zku z powy�szym zapytał, co b�dzie si� działo  gdy taka tendencja  b�dzie si� 
utrzymywa�. Wyraził obawy  przed zagro�eniami   w sensie ekonomicznym i 
społecznym jakie mog� w tym zakładzie nast�pi�. 
 
P. Ilona Zydek  - Z-ca Głównego Ksi�gowego SPZOZ w Rydułtowach  
odpowiedziała, �e strata za rok 2002  wynosiła 63.967,45 zł, za rok ubiegły 
2.627.403,43 zł, natomiast z lat ubiegłych 252.155,92 zł. ( przej�cie pogotowia). 
Działania  Dyrekcji SPZOZ zmierzaj� w kierunku poprawy  sytuacji finansowej, w tej 
sprawie przygotowano plan restrukturyzacji zakładu. S� jednak  czynniki  na które 
ZOZ nie ma wpływu, w głównej mierze jest to obni�enie kontraktu NFZ, którego 
warto�� w stosunku  do roku 2002 obni�ona została o 2.400.000 zł.  
 
Radny p. Piotr Cybułka – prosił  o podanie rzeczywistej ł�cznej straty w SPZOZ 
Rydułtowy.  
 
Radny p. Jarosław Szcz�sny –  w odniesieniu do § 2  zapytał o warto�� straty o 
�ródło jej pokrycia.   Na podstawie  wcze�niejszej wypowiedzi stwierdził, �e zapis  „z 
funduszy własnych zakładu” jest bł�dny  bowiem  mamy fundusz zało�ycielski i 
fundusz zakładowy, za�  wcze�niej powiedziane zostało �e z funduszy 
zało�ycielskich nie mo�na pokrywa� straty. 
 
 
P. Ilona Zydek  - z-ca Głównego Ksi�gowego SPZOZ w Rydułtowach    - strata 
mo�e by� pokrywana z funduszu zakładu, pozostanie nierozliczone  459.599,37 zł, 
co mo�e  zosta� pokryte  w latach nast�pnych.  
 
Radny p. Mirosław Szymanek – powiedział, �e w nast�pnym punkcie porz�dku 
obrad zostanie rozpatrywane sprawozdanie SPZOZ Wodzisław �l., gdzie według 
danych problem jest o wiele powa�niejszy. Zatem nale�y zada� sobie pytanie, co 
chcemy osi�gn�� w tej dyskusji skoro pada wiele zastrze�e� pod adresem  ZOZ 



 21 

Rydułtowy, podczas gdy ZOZ Wodzisław ma straty o wiele wi�ksze. Przestrzegł  
przed  wprowadzeniem „w p�tl� krytyki”, z której trudno b�dzie wyj��. Zaapelował o 
rozwag�  i zaufanie do decyzji o pokrywaniu strat. 

 
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Bo�ena Capek  zwróciła 
uwag�, �e jest to opinia i raport o sprawozdaniu finansowym SPZOZ, zatem osoby 
zarz�dzaj�ce t� jednostk� mog� udzieli� odpowiedzi co do szczegółów. Natomiast  
sprawy dotycz�ce kapitałów s� typowymi czynno�ciami ksi�gowymi.  
Nast�pnie przedstawiła opini� biegłego rewidenta. 
Ponadto dodała i� Rada Powiatu  ocenia działalno�� ksi�gow�, nie do ko�ca za� 
prac� Dyrektora.  
 
 
Radny p. Piotr Cybułka – ad vocem do wypowiedzi p. M. Szymanka  powiedział, �e 
chce pokaza� jak w ci�gu jednego roku  mo�na doprowadzi� do takiego stanu, w 
którym ZOZ  nie maj�cy  strat  w ci�gu jednego roku pogr��a si� w  3 milionowych 
stratach.  
 
Radny p. Tadeusz Skatuła – zwrócił si� do radnych o zastanowienie nad tre�ci� i 
czasookresem dyskusji. Zwrócił uwag�, i�  tematem uchwały jest zatwierdzenie  
sprawozdania finansowego.  Skoro sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone 
przez fachowców, zapytał  o czym radni dyskutuj�. Innym tematem s� powody z 
jakich powstały straty.  
W zwi�zku z powy�szym zawnioskował o poddanie pod głosowanie przedmiotowego 
projektu uchwały.   
 
Radny p. Jarosław Szcz�sny – zgłosił wniosek  przeciwny. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala    poddał pod głosowanie  wniosek o 
zamkni�cie dyskusji.  
W głosowaniu udział wzi�ło 21 radnych. Za wnioskiem głosowało  12 radnych, 7  
głosów było przeciwnych, 2 głosy były wstrzymuj�ce.  
 
Wniosek został przyj�ty.  
Uwagi do tekstu projektu uchwały wniósł  radny p. Jarosław Szcz�sny. W § 2 
nale�y zamieni� słowa  „ funduszy własnych zakładu” na „fundusz zakładowy 
zakładu”.  
 

 
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Bo�ena Capek  - 
wytłumaczyła, �e mo�liwy jest  zapis „ fundusz zakładu” w sytuacji gdy wystarcza na 
pokrycie straty. W tej sytuacji pozostaje kwota do rozliczenia w latach nast�pnych z 
funduszy własnych zakładu, bowiem wespół stanowi� maj�tek SPZOZ  

 
Radny p. Jerzy Rosół   -  w odniesieniu do preambuły uchwały  zauwa�ył, i� winno 
si� powoła� na art. 67 ust.3  pkt 3  ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Powy�sze 
uzasadnił nast�puj�co. Skoro samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  mo�e 
by� utworzony przez jednostk� samorz�du terytorialnego, zatem bior�c pod uwag� 
zaistniał� sytuacj� nale�y odnie�� si� do przepisów  dotycz�cych nadzoru nad 
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zakładem jaki  wykonuje podmiot, który utworzył zakład. W tym przypadku kontrola 
gospodarki finansowej nale�y do organu zało�ycielskiego. 
 
Radca prawny p. Aleksandra Miera – stwierdziła, �e art. 67 nie znajduje tu 
zastosowania, poniewa�  normuje on odmienny zakres ustawy, dotyczy  
wykonywania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej. Natomiast  w przedmiotowej 
sprawie si�gni�to po art. 8 ust.1 pkt 3  ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, aby 
wskaza�, który organ jest  wła�ciwy do zatwierdzenia sprawozdania finansowego w 
my�l ustawy o rachunkowo�ci,  wyczerpuj�c  odesłanie do  art. 53 ust.1 tej ustawy.  
Podj�te przez Rad� Powiatu czynno�ci nie s� działaniami  nadzorczymi  w stosunku 
do SPZOZ, lecz s� wykonywaniem  obowi�zków jakie spoczywaj� na Radzie 
Powiatu z mocy ustawy o rachunkowo�ci. 
 
Z powy�szymi twierdzeniami nie zgodził si� radny p. Jerzy Rosół mówi�c, i� radca 
prawny  zacytowała artykuły ustawy dotycz�ce kontroli,  natomiast przepisy ustawy 
mówi� równie� o ocenie działalno�ci. Zadał retoryczne pytanie,  czym jest roczne 
sprawozdanie. 
 
W wyniku  krótkiej  wymiany pogl�dów z  Przewodnicz�cym Rady,  radny p. Jerzy 
Rosół  wycofał  swój  wniosek.  
 
     
W zwi�zku z powy�szym  Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala    przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 20 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 14  
radnych,  2 głosy były przeciwne  i  4  głosach wstrzymuj�cych. 
 
 
Uchwała Nr XXIII/243/2004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za okres od 01.01.do 31.12.2003r. i pokrycia straty samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” została podj�ta. 
 
Uchwała jest zał�cznikiem nr 17. 
 
 

e) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 
od 01.01.do 31.12.2003r. i pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.”  
jest zał�cznikiem nr 18.  

 
 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowały Komisje Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny i Bud�etu i Finansów.  
Wymienione  Komisje  pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały.   
 
 
W dyskusji głos zabrali: 

Radny p. Jarosław Szcz�sny –  zapytał w jaki sposób pokrywana b�dzie strata  w 
SPZOZ  w Wodzisławiu �l. Wiadome jest, i�  sytuacja  w tym SPZOZ  jest o wiele 
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gorsza ani�eli w SPZOZ Rydułtowy, bowiem cały kapitał   zapasowy i zało�ycielski 
nie wystarcza na pokrycie strat.  
 
W tej sprawie głos zabrał  Dyrektor  SPZOZ p. Eugeniusz Klapuch  - stwierdzaj�c 
i� nie jest to pytanie do dyrektora. Nast�pnie podał, i� z tytułu  realizacji ustawy „203” 
za rok 2003   zobowi�zania wynosz� 3.315.000 zł., zatem pytanie nale�y skierowa�  
do Parlamentu, Rz�du, który nakłada na Dyrektora SPZOZ wygospodarowanie 
dodatkowo  tak wysokiej kwoty. Kontynuuj�c temat powiedział, �e w tym samym roku 
NFZ obni�a SPZOZ- owi kontrakt  na 1.500.000 zł. jednocze�nie  nakłada si� 
obowi�zek wygospodarowania  4-5 mln.  zł. oszcz�dno�ci,  celem  sfinansowania  
zobowi�zania  co jest niemo�liwe  do spełnienia.  
Ponadto dodał, i� uwa�a �e s� dwa warianty ochrony  zdrowia, jeden to taki, �e  za 
pewien okres czasu zamykane b�d� szpitale, drugi  - zwi�kszone zostan� �rodki 
przeznaczone na słu�b� zdrowia.  Zdaniem  Dyrektora zrealizowany b�dzie drugi 
wariant poprzez  opracowanie strategii i wygospodarowanie �rodków finansowych. 
W SPZOZ w Wodzisławiu  wypłacone zostały  zobowi�zania  w wysoko�ci 500.000 zł 
nale�ne emerytom, sfinansowano wcze�niejsze  odej�cia  na emerytury, ponadto od 
1 lipca  nast�pi wzrost wynagrodze� o 200 zł.  Na zako�czenie  powiedział, �e s� 
pewne mo�liwo�ci finansowe zakładu, jednak�e spełnienie oczekiwa� 
wygospodarowania tak wysokich sum  jest niemo�liwe.  
 
Wicestarosta Powiatu p. Józef �ywina – powiedział, �e na podstawie sprawozda� 
finansowych wiadome jest i� sytuacja  w obydwu SPZOZ nie jest dobra. Przyznał 
racj� przedmówcom, i� nie ma  �ródła  z którego  mo�liwe jest pokrycie strat. W  
zwi�zku z tym istniej� dwie mo�liwo�ci mianowicie,    pokrycie strat z funduszy 
własnych zakładu lub zamkni�cie szpitala.  Powiedział, �e do radnych pozostawia 
rozstrzygni�cie tej sprawy. Jako Przewodnicz�cy Rady Społecznej SPZOZ 
Wodzisław �l.  prosił o zwrócenie  uwagi na fakt, i� kondycja Szpitala 
Wodzisławskiego byłaby taka �e zmuszałaby do jego zamkni�cia pod jednym 
warunkiem, mianowicie kiedy zobowi�zania w  wobec załogi doprowadziłyby do 
takiego stanu, w którym załoga wyst�piłaby z regresem w stosunku do Dyrekcji. 
Jednak�e zwi�zki zawodowe i cała załoga s� �wiadome zaistniałej sytuacji, zawarte 
zostało porozumienie z którego obie strony si� wywi�zuj�. Odbyło si� kolejne 
posiedzenie  zespołu negocjacyjnego, na którym podj�to nast�pne decyzje odno�nie 
wypłaty „203 i 110”.  
Dodał, i� Rada ocenia działalno�� finansowa SPZOZ- ów  co miesi�c, zauwa�y� 
mo�na i�  w tej sprawie „co� drgn�ło”. Nale�y da� Dyrektorom szans� – tym bardziej 
Dyrektor p. E. Klapuch pełni funkcj� od pół roku. Ponadto  w miesi�cu lipcu 
Dyrektorzy zostan� rozliczeni z realizacji programu naprawczego. 
Na zako�czenie dodał, �e szpitale b�d� działa� z takim obci��eniem finansowy, co 
nie znaczy �e nie nale�y d��y� do niwelowania strat.   
 
Radny p. Jerzy Rosół -  w sprawie odbytego spotkania zespołu negocjacyjnego  
powiedział, �e zaprezentowana została wielka odpowiedzialno��  wszystkich stron 
porozumienia, wszystkich zwi�zków zawodowych i  Dyrekcji.  
Z cał� odpowiedzialno�ci�  mo�na powiedzie�, �e  zwi�zkom zawodowym nie tylko 
obiecano,  ale te�  dotrzymano słowa.  
 
Radna p. Edyta Cogiel – powiedziała, �e słowa które padły pod adresem 
Dyrektorów nie wszyscy zrozumieli  jako słowa krytyki. Osobi�cie  s�dzi, �e wiele 
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słów  jakie padły w dyskusji wynikaj� z niezrozumienia  i troski w jaki sposób  strata 
b�dzie pokrywana. Dopiero w trakcie dyskusji stało si� mo�liwe zrozumienie  
kolejno�ci post�powania w pokrywaniu strat. Abstrahuj�c od kwestii sposobu 
prowadzenia jednostek przez obecnych Dyrektorów, powiedziała i�  niewiadome jest 
z czego b�dzie  pokrywana  zwi�kszaj�ca si� corocznie strata  gdy przewy�szy ona  
warto�� kapitału zakładowego. Tak si� stało, w zwi�zku z  czym nale�y sobie 
u�wiadomi� �e mo�e doj�� do sytuacji niezwykle  trudnej,  w której odpowiedzialno�� 
spadnie  na Starostów, Zarz�d, radnych.   
Pytaniem jest, jak z tej trudnej sytuacji wyj�� i w ten  sposób  nale�y rozumie�  
pytania  jakie padaj�  ze strony radnych.  
 
Radny p. Piotr Cybułka -  podzielaj�c opinie przedmówczyni, powiedział �e w 
poprzedniej kadencji zwrócił si� z zapytaniem do  �l.R.K.Ch  kto pokryje wynikłe w 
tym czasie  straty w  SPZOZ Wodzisław, na co otrzymał odpowied� ze wskazaniem 
na organ zało�ycielski. Zatem wszyscy  radni powinni sobie  to uzmysłowi�. 
Osobi�cie zapowiedział głosowanie przeciw przyj�ciu sprawozdania, poniewa� 
nale�y sobie zda� spraw�, �e odpowiedzialno�� spada na radnych. 
 
Radny p. Mirosław Szymanek -   w nawi�zaniu do  trwaj�cej dyskusji powiedział, �e 
nale�y d��y� do sfinalizowania  tej kwestii.  Podzi�kował Dyrektorowi SPZOZ za 
stanowcze  okre�lenie  przyczyn zaistniałej sytuacji  finansowej opieki zdrowotnej, 
wskazuj�cych na polityk� prowadzon� w stosunku do słu�by zdrowia.   
W całej Polsce szpitale  s�  na skraju bankructwa, nasze SPZOZ- y  nie przezywaj� 
jeszcze krytycznej sytuacji. Podziela wyra�ane zaniepokojenie  radnych, przy czym 
nale�y  równie� zauwa�a�  i doceni� wkład Dyrekcji, personelu szpitali, w kierunku 
aby publiczna opieka medyczna była na odpowiednim poziomie,  co godne jest 
podziwu.  
Przestrzegł przed zagro�eniami jakie mog� nast�pi�, do czego mo�e si� przysłu�y� 
mi�dzy innymi ci�gła krytyka. Nale�y da� Dyrektorom swobod� pracy. 
 
 
 
Na tym zako�czyła si� dyskusja, po czym Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz 
Wala    przyst�pił do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 22 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 16  
radnych,  1 głos był przeciwny  i  5  głosów  wstrzymuj�cych. 
 
 
Uchwała Nr XXIII/244/2004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za okres od 01.01.do 31.12.2003r. i pokrycia straty samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu �l. . ” została podj�ta. 
 
Uchwała jest zał�cznikiem nr 19. 
 

f) Projekt uchwały w sprawie utworzenia �rodka specjalnego przy Powiatowym 
O�rodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu �l., 
przeznaczonego na popraw� standardu usług w tym�e O�rodku jest 
zał�cznikiem nr 20. 
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Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowały nast�puj�ce Komisje: Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny i 
Organizacyjno – Prawna,   Bud�etu i Finansów. Wymienione  Komisje  pozytywnie 
zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały.   
 
 
 W dyskusji głosów nie było.   

Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 20 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 20  
radnych, przeciwnych i wstrzymuj�cych głosów nie było. 
 
 
Uchwała Nr XXIII/245/2004 w sprawie utworzenia �rodka specjalnego przy 
Powiatowym O�rodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w 
Wodzisławiu �l., przeznaczonego na popraw� standardu usług w tym�e 
O�rodku została podj�ta. 
 
Uchwała jest zał�cznikiem nr 21.  
 
 

g) Projekt uchwały w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatno�ci za pobyt w Powiatowym O�rodku Wsparcia dla Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu �l.  jest zał�cznikiem nr 22.  

 
Autopoprawki do projektu uchwały  w imieniu Zarz�du Powiatu zgłosiła Kierownik 
Powiatowego O�rodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi p. 
Renata Hernik.  
Autopoprawki dotyczyły nast�puj�cych punktów:  
-  w preamnule uchwały  po ...art. 12 pkt 11 oraz zamiast „pkt.”  dodaje si� „art. „ 
-  w § 1 po słowie „ustala”  dodaje  słowo „si�”, 
- w zał�czniku  dodaje si� tytuł „Organizacja oraz szczegółowe zasady ponoszenia 
odpłatno�ci za pobyt w Powiatowym O�rodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi w Wodzisławiu �l.” 
-  w § 1    dodaje si� pkt 6 „ Podmiot kieruj�cy Starosta Powiatu Wodzisławskiego”, 
- w § 2 pełn� nazw� „Powiatowym O�rodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi w Wodzisławiu �l.,” zast�puje si� „O�rodku”, 
- w § 4 pkt 1  dodaje si� słowo ‘Miesi�czn�”,  
- w §  4 pkt 3  zmienia si� tre��  wskazuj�c�,  i� „ kwot� bazowa ustawa Zarz�d 
Powiatu na wniosek kierownika O�rodka”,  
- w pkt. 4  tre�� zmienia si�  tre�� poprzez zast�pienie słowa „kierownik” na „ 
dokonuje Zarz�d Powiatu  na wniosek kierownika O�rodka”,  
- powy�sza zmiana dotyczy równie�  pkt 5.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala poinformował, i� radni otrzymali pełny 
tekst projektu uchwały z naniesionymi poprawkami.  Dodał równie�, �e Komisja 
Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny oraz Komisja Bud�etu i Finansów opiniowały 
pierwotne wersje projektu uchwały, natomiast Komisja Organizacyjno – Prawna 
zaopiniowała projekt uchwały ze zmianami. Komisje wydały opinie  pozytywne. 
 



 26 

 W dyskusji głosów nie było.   
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 21 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 21  
radnych, przeciwnych i wstrzymuj�cych głosów nie było. 
 
 
Uchwała Nr XXIII/246/2004 w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatno�ci za pobyt w Powiatowym O�rodku Wsparcia dla 
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu �l. została podj�ta.  
 
Uchwała jest zał�cznikiem nr 23. 
 
 
 

h) Projekt uchwały w sprawie okre�lenia warunków cz��ciowego lub całkowitego 
zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zast�pczej jest 
zał�cznikiem nr  24.  

 
Autopoprawki do projektu uchwały  w imieniu Zarz�du Powiatu zgłosiła Dyrektor  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Irena Obiegły wnosz�c  o  
nast�puj�ce zmiany :  
- w preambule po słowach  „oraz  art. 4 ust 1”   dodaje si�  „art.13.pkt 2”, 
- w § 9 pkt 1 zapisał „Dz. U” z du�ej litery. 
 
W dyskusji głos zabrali :  
 
Radny p. Damian Majcherek –  powiedział, �e z zapisów nie wynika jednoznacznie 
w jakich przypadkach  stosowane jest cz��ciowe   a w jakich  całkowite  zwolnienia  z 
opłat. 
Na pytanie odpowiedziała p. Irena Obiegły – Dyrektor PCPR informuj�c, i� w § 8 
jest zapis, �e całkowitemu zwolnieniu z opłaty polegaj�  rodzice, których dochód nie 
przekracza  wysoko�ci kryterium dochodowego ustalonego  w art. 8 ust 1 ustawy o  
pomocy społecznej.  
Podczas opracowywaniu zasad szczegółowo  analizowano ró�ne sytuacje losowe. 
Przyj�to kryterium w rodzinach, w których na osob�  przypada mniej ani�eli  460 zł- 
samotnie  gospodaruj�cej, 361 zł w gospodarstwie wieloosobowym.  
W szczególnych przypadkach ( kl�ski �ywiołwe, opieka poradni zdrowia 
psychicznego) chocia� dochód jest wy�szy ani�eli kryterium rodzice  mog� zosta�  
zwolnieni  z obowi�zku ponoszenia kosztów na dziecko  umieszczone  rodzinie 
zast�pczej.  
 
 
Radny p. Damian Majcherek w  tej samej sprawie powiedział, �e pomysł  zwolnienia 
jest słuszny, jednak�e istniej� pewne nie�cisło�ci, mianowicie w § 5 pozostawia si� 
decyzyjno�� Staro�cie lub Dyrektorowi a w § 8 dopuszczalny jest przypadek 
cz��ciowej refundacji lub całkowitego zwolnienia.  
Zapis w § 9 niew�tpliwie pozostawia si� dowolno�� stosowania zwalniania. 
Natomiast nie jest zrozumiałe,  jakie kryterium b�dzie obowi�zywało w  przypadkach,  



 27 

gdy zastosowanie b�dzie miała np. ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, a 
zwolnienia b�d� w dwóch ró�nych wysoko�ciach, co niew�tpliwie dopuszczaj� 
przepisy projektu uchwały. Decyzja o całkowitym lub cz��ciowym zwolnieniu nie 
wynika z tre�ci uchwały. 
 
 
P. Irena Obiegły – Dyrektor PCPR odniosła si� do uwag dotycz�cych § 5, 
mówi�cego  o mo�liwo�ci zwolnienia na wniosek strony lub z urz�du. Z kolei  zapis § 
8 wynika z ustawy, natomiast  mo�e si�  okaza�, �e dochód wynosi poni�ej kryterium 
dochodowego, wówczas nie b�dzie podlega� weryfikacji do cz��ciowego  czy tez 
całkowitego zwolnienia.  Natomiast gdy  wyst�pi� przesłanki zapisane w § 9  mo�liwa 
jest forma prowadzenia negocjacji. 
 
 
Radny p. Damian Majcherek – powiedział, �e w sytuacji, gdy dwie osoby wydaj�ce  
na leczenie  minimalnie ró�ni�ce si� kwoty podjecie  decyzji o całkowitym lub te� 
cz��ciowym zwolnieniu  jest trudne. Kto� musi kryterium wyznaczy�, bowiem nie jest 
wyobra�alne podj�cie wła�ciwej decyzji. Generalnie dowolno�� wyznaczania nie jest 
wła�ciwa, bowiem  mo�e spowodowa� szereg zastrze�e�.   
 
Radny p. Tadeusz Skatuła -  podzielaj�c  zasadno�� zgłaszanych uwag 
zaproponował, aby w § 9 skre�li�  słowo „cz��ciowym”. Wówczas § 5 dotyczy� 
b�dzie zwalniania cz��ciowego i całkowitego, § 8 obligatoryjnie całkowitego 
zwalniania, a §9 b�dzie dotyczy� całkowitego zwolnienia.   
 
P. Irena Obiegły – Dyrektor PCPR  zwróciła uwag�, �e  zwolnienie z opłat nie jest 
form� przyznawania zapomogi, natomiast  zapis „całkowitym lub cz��ciowym 
zwolnieniu” jest jak najbardziej uzasadniony.    Pozostałe  nie uj�tej w przepisach 
art.8 ustawy o opiece społecznej  s� sytuacje, w  których  nie ma identycznych 
warunków. W zwi�zku z powy�szym zapis jest zasadny.  
 
W zwi�zku z  zaistniałymi niejasno�ciami Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz 
Wala poprosił radc� prawnego o wyja�nienie  spornych kwestii.  
 
Radca prawny p. Adam Du�y   zwrócił uwag�, na fakt �e cz��ciowe lub całkowite 
zwolnienie opiera si� na podstawie decyzji administracyjnej, która musi mie� 
uzasadnienie prawne i faktyczne. Nie ma w pomocy społecznej dwóch identycznych 
zdarze�, ka�de polega oddzielnej ocenie. Zamierzeniem było okre�lenie ram 
post�powania, natomiast ka�dy przypadek podlega indywidualnej ocenie i 
rozpatrywana b�dzie w trybie administracyjnym. 
 
W zwi�zku z przedstawionymi wyja�nieniami radny p. Tadeusz Skatuła wycofał 
swój wniosek.   
 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala  poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowały  Komisja  Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny, Komisja  Organizacyjno – 
Prawna i Komisja Bud�etu i Finansów. Wymienione  Komisje  pozytywnie 
zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały.   
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Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 19 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 19  
radnych, przeciwnych i wstrzymuj�cych głosów nie było. 
 
 
Uchwała Nr XXIII/247/2004 w sprawie okre�lenia warunków cz��ciowego lub 
całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zast�pczej 
została podj�ta.  
Uchwała jest zał�cznikiem nr 25. 
 
 

i) Projekt uchwały w sprawie okre�lenia warunków cz��ciowego lub całkowitego 
zwalniania z opłaty za pobyt wychowanków w placówkach opieku�czo – 
wychowawczych; jest zał�cznikiem nr 26.   

 
Autopoprawki do projektu uchwały  w imieniu Zarz�du Powiatu zgłosiła Dyrektor  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Irena Obiegły wnosz�c  o  
nast�puj�ce zmiany :  
- w preambule po słowach  „oraz  art. 4 ust 1”  dodaje „ i art.13”  
- w § 10 pkt 1 zapisa�  „Dz. U” z du�ej litery. 
 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala  poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowały nast�puj�ce Komisje: Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny i 
Organizacyjno – Prawna,   Bud�etu i Finansów. Wymienione  Komisje wydały  
pozytywne opinie o przedmiotowym projekcie uchwały.   
  
 W dyskusji głosów nie było.   

Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 19 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 19 
radnych, przeciwnych i wstrzymuj�cych głosów nie było. 
 
 
Uchwała Nr XXIII/248/2004 w sprawie okre�lenia warunków cz��ciowego lub 
całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt wychowanków w placówkach 
opieku�czo – wychowawczych  została podj�ta. 
 
Uchwała jest zał�cznikiem  nr 27.  
 
 

j)  Projekt uchwały w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia 
pomi�dzy   Powiatem Wodzisławskim a Miastem Wodzisław �l�ski dotycz�cego 
powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu Wodzisław �l�ski prowadzenia 
Zespołu �wietlic Profilaktyczno – Wychowawczych w Wodzisławiu �l�skim jest 
zał�cznikiem nr 28.  
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Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowała  Komisja Organizacyjno – Prawna oraz Komisja   Bud�etu i Finansów.  
Wymienione  Komisje   pozytywne zaopiniowały  przedmiotowy projekt uchwały.   
 
 W dyskusji głosów nie było.   

Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 20 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 20 
radnych, przeciwnych i wstrzymuj�cych głosów nie było. 
 
 
Uchwała Nr XXIII/249/2004 w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie 
porozumienia pomi�dzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Wodzisław �l�ski 
dotycz�cego powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu Wodzisław �l�ski 
prowadzenia Zespołu �wietlic Profilaktyczno – Wychowawczych w 
Wodzisławiu �l�skim została podj�ta. 
 
Uchwała jest zał�cznikiem nr 29.   
 
 

k) Projekt uchwały  w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia o 
udzieleniu pomocy finansowej przez Powiat Wodzisławski Gminie Wodzisław 
�l�ski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego Gminy w 
zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – realizacj� 
zadania pod nazw� „czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze 
zbiorów Muzeum w Wodzisławiu �l.” jest zał�cznikiem nr 30. 

 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowała Komisja  O�wiaty, Kultury i Sportu oraz  Komisja Bud�etu i Finansów.  
Wymienione  Komisje wydały  pozytywne opinie o przedmiotowym projekcie uchwały.   
 
W dyskusji głosów nie było.   

Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 20 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 20 
radnych, przeciwnych i wstrzymuj�cych głosów nie było. 
 
 
Uchwała Nr XXIII/250/2004 w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie 
porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej przez Powiat Wodzisławski 
Gminie Wodzisław �l�ski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 
własnego Gminy w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami – realizacj� zadania pod nazw� „czyszczenie i konserwacja 
zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum w Wodzisławiu �l.”  została 
podj�ta.  
 
Uchwała jest zał�cznikiem nr 31. 
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l) Projekt uchwały w sprawie wyra�enia zgody na zło�enie przez Powiat 
Wodzisławski wniosku o finansowanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – 
projektu pod nazw� „Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy 
stypendialne – wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” oraz przyj�cia 
„Regulaminu stypendiów dla studentów” jest zał�cznikiem  nr 32.  

 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowały  Komisja   O�wiaty, Kultury i Sportu oraz Komisja  Rozwoju 
Gospodarczego,  Przewciwdzialania Bezrobociu i Promocji Powiatu. Wymienione  
Komisje  pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały.   
 
W dyskusji głosów zabrali :  

 

Radny p. Damian Majcherek – powiedział, �e jest za podj�ciem przedmiotowej 
uchwały, jednak�e ma w�tpliwo�ci  co do wyznaczonej ilo�ci  100 stypendiów. 
Skoro była mo�liwo�� pozyskania �rodków oraz wskazuje si�, i� decydowa� b�dzie 
kolejno�� zgłoszonia wniosków  zapytał, czy były mo�liwo�ci  ubiegania si� o wy�sze 
�rodki finansowe. Dodał, �e grupa osób studiuj�cych jest liczna  i zapewne ilo�� osób 
spełniaj�cych kryterium b�dzie wi�ksz�. W zwi�zku z powy�szym celowe byłoby,   
aby nie zamkn�� si� w okre�lonej kwocie.  
 
Na pytanie odpowiedziała Kierownik Referatu O�wiaty p. Edyta Glenc, która 
poinformowała �e program zakłada, i� wnioskodawca udowodni,  �e co najmniej 100 
studentów otrzyma takie �wiadczenia.  W Powiecie nie jest prowadzona ewidencja 
osób studiuj�cych i ilu z nich wyka�e  potrzeby,  st�d te� zawarta została wskazana 
liczba. Je�li spełnione zostan� wymogi i  �rodki zostan� przyznane, a potrzebuj�cych 
b�dzie wi�cej  oznacza� b�dzie to, �e  w nast�pnym programie nale�y zwi�kszy� 
liczb� osób  nim obj�tych. 
 
Radny p. Damian Majcherek  - ripostował, �e robiony jest eksperyment  zakładaj�c, 
i� mo�na si� pomyli� na niekorzy��. Zdaniem radnego, je�li zasi�g programu nale�y 
okre�li� cyfr�,  to nale�y  wskaza� wy�sz�. Mo�e si� okaza� , �e wskutek 
ograniczenia ilo�ci osób obj�tych programem  pewna grupa nie b�dzie mogła z niego  
skorzysta�. Natomiast  nie jest wiadome ilu w roku nast�pnym studentów b�dzie 
mieszka�cami Powiatu. Nale�y wprowadzi� taki zapis, na podstawie którego 
wszystkie osoby spełniaj�ce kryterium b�d� mogły skorzysta� z programu. 
 
Kierownik Referatu O�wiaty p. Edyta Glenc odpowiedziała, i� przygotowuj�c 
projekt regulaminu zakładano, i� liczba 100 jest bezpieczniejsza z racji tej, �e 
konsekwencj� wskazania wy�szej liczby, mogłoby by�  brak mo�liwo�ci 
zrealizowania tej kwoty, która równie� jest wymagana  przez ów program. Je�li 
wysoko�� �rodków  b�dzie wy�sza ani�eli spodziewana,  wówczas b�dzie  
mo�liwo��  przydzielenia stypendium wi�kszej ilo�ci studentów.  
 
Radny p. Damian Majcherek  - na podstawie wypowiedzi Kierownika Referatu 
stwierdził, �e  nie ma pewno�ci co do pozyskania �rodków nawet dla 100 osób.  
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Kierownik Referatu O�wiaty p. Edyta Glenc odpowiedziała, �e jest to program 
zewn�trzny,  wyra�a si� nadziej� co do jego przyj�cia i realizacji. 
 
Radny p. Damian Majcherek  - stwierdził, �e powinno zosta� podj�te ryzyko i 
nale�y nie ogranicza� si� w liczbie 100 osób. Powy�sze uzasadnił nast�puj�co, 
zło�ono zostanie zapotrzebowanie pod k�tem 100 osób, natomiast wnioskodawców 
b�dzie 200. Warto zaryzykowa�, bowiem mo�e si� okaza� �e inni otrzymaj� �rodki 
programu w wy�szej wysoko�ci, za�   wówczas oka�e si� ze bł�dem było 
ograniczenie liczby uprawnionych studentów do 100 osób.  Natomiast o kolejno�ci  
przyznawania  stypendium decydowa� b�dzie kolejno�� składania wniosków.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala  wł�czaj�c si� do dyskusji, powiedział  
�e chodzi o to,  i� zakładamy  we wniosku, �e uprawnionych do otrzymania 
stypendium b�dzie 100 studentów, którzy otrzymaj�  kwot� 350 zł. Intencj� 
przedmówcy jest, aby  w przypadku gdy b�dzie wi�cej studentów  spełniaj�cych 
kryterium  byłaby  mo�liwo�� skorzystania z tej formy pomocy przez ka�dego z nich.  
Zapytał, co  stanie si� w takiej sytuacji.  
 
Kierownik Referatu O�wiaty p. Edyta Glenc  odpowiedziała, �e przyj�to  
sugerowan� przez program  granic�. Przyj�cie jakiekolwiek wy�szej liczby b�dzie 
budzi� w�tpliwo�ci czy jest ona wła�ciwa.  Poprzez   realizacj� programu 
monitorowane b�d� potrzeby, natomiast   prowadz�c wyliczenia  nale�ało przyj�� 
doln� granic�  i  wskazan�  kwot�  nale�y uczyni� realn�.  Powy�sze nie zmienia 
faktu, �e osoby nast�pne b�d� mogły  otrzyma� dofinansowanie.  
 
Radny p. Jerzy Rosół -     zapytał, czy został  ju� zło�ony wniosek  do wskazanego 
funduszu  z okre�leniem  liczby osób mog�cych skorzysta� z dofinansowania.  
 
Kierownik Referatu O�wiaty p. Edyta Glenc   odpowiedziała, �e wniosek zakładał 
wykonanie przelicze�, a wi�c zostało to wykonane w odniesieniu dla 100 studentów i 
taka kalkulacja została  przekazana do funduszu.  
W tej kwestii rodziły si� w�tpliwo�ci w wielu samorz�dach.  
 
Radny p. Mirosław Szymanek -  stwierdził, �e inicjatywa jest godna poparcia. W 
zwi�zku z przepisami regulaminu zapytał, czy brany jest pod uwag� wiek. Chodzi 
równie�  o  to, czy programem b�d� obj�ci  studenci  studiów wieczorowych i 
zaocznych.  
 
Kierownik Referatu O�wiaty p. Edyta Glenc    odpowiedziała, �e podstawowym 
kryterium jest dochodowo��. 
 
Radny p. Damian Majcherek   - stwierdził, �e z  wypowiedzi Kierownika Referatu 
wynika, �e  zło�ono  ju� zapotrzebowanie zatem dyskusja okazuje si� bezzasadna. 
Podtrzymał, �e na dzie�  dzisiejszy nie ma �adnych przesłanek,  �e liczba studentów 
którzy spełniaj� kryterium  jest w takiej wysoko�ci w jakiej została wskazana. Nie 
rozumie na jakiej podstawie wnioskodawca wskazał  100 studentów. Nie byłoby 
podj�te ryzyko, gdyby wskazano liczb  500 studentów. 
Ponadto dodał, �e logiczne byłoby podj�cie ryzyka i wskazanie znacznie  wi�kszej 
ilo�ci osób, tym bardziej  �e studentów studiów wieczorowych i zaocznych jest 
bardzo du�o.   
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Kierownik Referatu O�wiaty p. Edyta Glenc     odpowiedziała, �e wnioski unijne 
wymagaj� szczegółowego rozliczenia. Zakłada si� optymistyczny wariant   to jest 
maksymaln� wysoko�� �rodków jakie mo�liwe s� do uzyskania z funduszy unijnych. 
Przedmiotowy program jest priorytetem  w odniesieniu do studentów, mo�na 
zauwa�y� i� posiada równie� uchybienia. Nale�y zaczeka� do momentu w którym 
oka�e si�  czy zostan� przydzielone  �rodki, a je�li  oka�e si� �e ich wysoko�� jest 
wy�sza wówczas nie b�dzie  przeszkód do wprowadzenia poprawek do regulaminu. 
Tak samo monitorowanie  ilo�ci zło�onych wniosków b�dzie wyznacznikiem do 
okre�lania liczby studentów  obj�tych programem w roku nast�pnym  
 
Radny p. Stanisław Małecki -   zapytał, w jakiej formie została przekazana  
studentom informacja o mo�liwo�ciach uzyskania pomocy stypendialnej.  
 
Kierownik Referatu O�wiaty p. Edyta Glenc     powiedziała, �e  były obawy i� 
informacja rozejdzie si�   zanim regulamin nabierze mocy prawnej. 
Na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  o 
ilo�ci osób wybieraj�cych si� na studia,  b�d�cych w trudnej  sytuacji materialnej,  
ustalono podstaw� do okre�lenia  wskazanej liczby 100 osób. Natomiast po przyj�ciu 
uchwały i otrzymaniu �rodków  niezwłocznie uruchomiona b�dzie informacja  tak, aby 
mogła dotrze� ona do wszystkich zainteresowanych. Na ten rok akademicki 
okre�lony został termin składania wniosków  na sierpie� i wrzesie�.  Najpierw  trzeba 
mie� pieni�dze, a pó�niej je dzieli�.  
 
Radny p. Damian Majcherek -   prosił o potwierdzenie, �e wyst�puj�c o �rodki 
programu nie wskazujemy  ilo�ci osób,  które stan� si� beneficjentem tego 
dofinansowania.  Dopiero po otrzymaniu   �rodków  finansowych nast�pi  ich 
podzielenie przez kwot� i  kryteria  i wskazana zostanie ilo�� beneficjentów. Je�li tak,  
to tym bardziej nie nale�ałoby wskaza� �adnej cyfry,  a ilo�� studentów wynika� 
b�dzie z �rodków finansowych jakie otrzymamy. 
 
 
Kierownik Referatu O�wiaty p. Edyta Glenc   - odpowiedziała, �e we wniosku   
wskazano 100 beneficjentów, bowiem nale�ało poda� ilo�� osób i dla nich była 
sporz�dzana kalkulacja.  
 
Radny p. Damian Majcherek   -   w zwi�zku z powy�szym stwierdził, �e nie ma  tak 
precyzyjnych danych na podstawie których mo�na s�dzi�, i� na terenie Powiatu jest 
uprawnionych 100 osób. Je�li  ramówka projektu nie wprowadzała ogranicze� i je�li 
jest taka mo�liwo�� nale�y wprowadzi� korekt�.  Dodał, �e z tego przedsi�wzi�cia 
bezpo�rednio zainteresowani mog�  mie� po�ytek a nie kłopoty  
 
Kierownik Referatu O�wiaty p. Edyta Glenc   - odpowiedziała, �e projekt jest 
pilota�owy, po raz pierwszy sporz�dzany jest system, natomiast brak mo�liwo�ci  co 
do sprawdzenia faktycznych potrzeb st�d te� przyj�to minimum jaki zakładał wniosek 
unijny.  
Radny p. Damian Majcherek     prosił o przedstawienie kryteriów  projektu. 
Niejasne bowiem  jest, czy podanie liczby znacznie wy�szej nie spowoduje, �e 
wniosek zostanie odrzucony, natomiast  radni nie znaj� zasad na jakich zostan� 
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przydzielane �rodki. Osobi�cie uwa�a,  �e powinna zosta� zwi�kszona liczba 
beneficjentów programu.  
 
Kierownik Referatu O�wiaty p. Edyta Glenc   - poinformowała, i� warunkiem 
nadrz�dnym i najwa�niejszym jest  przyj�cie regulaminu przez jednostk� samorz�du 
terytorialnego, gdy�  jest to warunek otrzymania �rodków w bie��cym roku 
kalendarzowym.  
 
Z kolei głos zabrał Inspektor w Wydziale O�wiaty – p. Zbigniew Podle�ny -   
mówi�c, i� liczba 100  wynika z szacunku, bowiem nie dysponowano narz�dziami do 
liczenia.  Inna sytuacja wyst�piła  przy  temacie stypendium dla uczniów, bowiem 
były do tej pory realizowane stypendia ze �rodków bud�etowych. 
Co do studentów  nale�y okre�li� dochód. Je�li wygramy konkurs,  podpisana 
zostanie  umowa, natomiast nie jest wiadome jakie b�d� konsekwencje je�li nie 
zostanie  wyczerpana pełna  kwota. We wniosku nale�y udowodni�, �e zakładana  
kwota oraz liczba studentów jest mo�liwa  do uzyskania. Nie jest pewne, czy taka 
liczba studentów  si� zgłosi. Ponadto niezbyt trafny był termin ogłoszenia konkursu, 
nie jest wiadome kiedy zostanie ogłoszony wynik, a po tym okresie mo�e ruszy� 
akcja informacyjna z wykorzystaniem radia, prasy itd.  
W roku przyszłym termin składania wniosku upływa� b�dzie w maju, co pozwoli na 
przeprowadzenie akcji informacyjnej ju� w maju i czerwcu.  
 
Radny p. Damian Majcherek – kontynuuj�c temat powiedział, �e w rezultacie mo�e 
okaza� si�, �e ch�tnych do si�gni�cia po stypendia mo�e by� nawet 500, co wtedy 
odpowie si� 400 wnioskodawcom.  
Dodał, �e je�li nie ma si� bazy informacji to nale�y j� pozyska�,. Ponadto zwrócił 
uwag�, �e przedmówca nie powiedział  nic o programie, a jedynie udzielał informacji 
w zakresie regulaminu. Nast�pnie stwierdził, �e popełniony został bł�d, bowiem inne 
Powiaty dysponuj�c takimi samymi narz�dziami zrobiły akcje i zapewne wpisały cyfry 
uwiarygodnione.  W całej sprawie mog� by� poszkodowani studenci, którzy s� w 
trudnej sytuacji materialnej, zatem nale�ało  podj�� czynno�ci   z wyprzedzeniem.  
 
 Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala zwrócił uwag�, i� podobna dyskusja 
powinna by� przeprowadzona  przez  komisje, zaapelował  o szczegółowe analizy  
projektów uchwał na posiedzeniach komisji.  
 
Radny p. Stanisław Szulik – powiedział, �e projekt uchwały wzbudził niepotrzebne 
emocje, bowiem z udzielonych wyja�nie� mo�na stwierdzi� �e uchwała nie jest 
potrzebna, gdy� wniosek został zło�ony. Dodał, �e w mi�dzyczasie odbyła si� sesja 
nadzwyczajna, na której mo�na było  przedstawi�  Radzie projekt uchwały. Natomiast 
w odniesieniu  do uzasadnienia, w którym mowa o konieczno�ci  podj�cia przez 
samorz�d uchwały o pozyskanie �rodków  powiedział, �e to co powinna zawiera� 
uchwała decyduje Rada Powiatu,  a nie kto inny. O ilo�ci przyznawanych  
stypendium te� powinna zadecydowa� Rada Powiatu. W zwi�zku z powy�szym  
podzielił stanowisko prezentowane przez p. D. Majcherka, aby w uchwale  zwi�kszy� 
ilo�� stypendium, a nast�pnie  przesła� korekt�  do instytucji przyjmuj�cej wnioski. 
Ponadto dodał, �e nie zgadza si� z twierdzeniem, i�  nie mo�na okre�li� liczb osób 
studiuj�cych, bowiem informacji mo�na było zaczerpn�� w szkołach 
ponadgimnazjalnych -  ilu absolwentów z ostatnich kilku lat zostało przyj�tych na 
studia. Równie�  PCPR mo�e okre�li� procentowy stopie� zamo�no�ci 
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społecze�stwa, a tak�e jednostka ta ma rozeznanie co do osób studiuj�cych i 
b�d�cych jednocze�nie w trudnej  sytuacji rodzinnej. 
Zaproponował zwi�kszenie liczby  stypendium.  
 
Starosta Powiatu  p. Jan Materzok  popieraj�c inicjatyw� podwy�szenia liczby 
osób, które mogłyby skorzysta� z stypendium programu rozwa�ał, czy jest pewno�� 
i� w takiej ilo�ci zostanie wniosek przyj�ty do programu. 
Nast�pnie zło�ył wniosek o zmian� ilo�ci przyznawanych stypendium do 200 osób. 
 
Kierownik Referatu O�wiaty p. Edyta Glenc   odpowiedziała p. S. Szulikowi, �e 
wniosek został merytorycznie przygotowany, natomiast nie mo�na było go zło�y� 
przed podj�ciem uchwały. Dodała, �e przeprowadzono kalkulacj�, jednak�e pułapka 
mo�e by� kwestia rozliczenia �rodków.  Je�li na przykład zgłosi si� 500 osób  i im 
przyznane zostanie stypendium wówczas z takiej kwoty nale�y si� rozliczy�. Na 
dzie� dzisiejszy  przygotowany jest wniosek na 100 osób, bowiem jest to pierwszy 
wniosek unijny jaki  nasza jednostka samorz�du składa dla stypendystów.  
 
Radny p. Stanisław Szulik – zwrócił uwag� na nie�cisło�ci w wypowiedziach 
dotycz�cych terminu składania wniosku.  
 
Radny p. Damian Majcherek powiedział, �e w swoich wypowiedziach nie  
podchodzi do nikogo w trybie roszczeniowym i  zna tematyk� zwi�zan� z procedur� 
składania wniosków do funduszy. 
Zwrócił si� do Starosty, �e nale�ałoby wyci�gn�� wniosek,  i� celowe byłoby 
powołanie specjalnego zespołu zajmuj�cego si� sporz�dzaniem wniosków do 
programów społecznych. Natomiast w kwestii  ilo�ci beneficjentów  programu 
powiedział, �e nale�y wyrazi� aprobat�  do rozliczania przykładowo 295 stypendium. 
Natomiast kwestie  dotycz�ce sposobu  rozliczania  �rodków  zwi�zane s�  
schematem organizacyjnym i  mo�e on zosta� zmodyfikowany. 
Rozs�dne b�dzie podniesienie ilo�ci osób do 200 -300. 
 
Radny p. Jerzy Rosół -  powiedział, �e pod wzgl�dem ilo�ci mieszka�ców Powiat 
Wodzisławski jest drugim powiatem w Województwie �l�skim.  Je�li prawd� jest i� 
wi�kszo�� powiatów zło�yło  wnioski opiewaj�ce na minimaln� ilo�� stypendium  
czyli dla  100 osób, wi�c u nas wła�ciwe byłoby jej podwy�szenie.  
 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala  ogłosił przerw�  celem umo�liwienia 
Zarz�dowi zaj�cie stanowiska wobec zgłoszonych wniosków.  
 
Po wznowieniu obrad Kierownik Referatu O�wiaty p. Edyta Glenc w imieniu 
Zarz�du Powiatu  zgłosiła autopoprawk� do projektu uchwały. 
Powiedziała, �e w wyniku konsultacji i dyskusji  ustalono, i� zwi�ksza  liczb� 
studentów obj�tych programem stypendialnym do 250 osób.  
 
 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala   poprosił radnych o naniesienie zmiany 
w § 6 pkt. 3 projektu uchwały poprzez wpisanie wła�ciwej liczby.  
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
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W głosowaniu udział wzi�ło 19 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 19  
radnych, przeciwnych i wstrzymuj�cych głosów nie było. 
 
 
Uchwała Nr XXIII/251/2004  w sprawie wyra�enia zgody na zło�enie przez 
Powiat Wodzisławski wniosku o finansowanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – 
projektu pod nazw� „Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy 
stypendialne – wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” oraz przyj�cia 
„Regulaminu stypendiów dla studentów” została podj�ta.  
 
Uchwała jest zał�cznikiem 33. 
 
 

ł)  Projekt uchwały w sprawie  wyra�enia zgody na zło�enie przez Powiat 
Wodzisławski wniosku o finansowanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju  Regionalnego – 
projektu pod nazw� „Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy 
stypendialne – wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzie�y wiejskiej” oraz 
przyj�cia „Regulaminu stypendiów dla uczniów z terenów wiejskich” jest 
zał�cznikiem nr 34.  

 
 

Kierownik Referatu O�wiaty p. Edyta Glenc w imieniu Zarz�du Powiatu  zgłosiła 
autopoprawk� do projektu uchwały. 
- w §5  ust. 2 słowo  młodzie�y zast�puje  si� słowem uczniów,  
- w § 7  ust. 1  pkt. 1  regulaminu  słowa:  „którego wzór stanowi  zał�cznik nr 1 ...”  
zast�puje si� słowami :„  stanowi  zał�cznik nr 2....” 
 
 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowały  Komisja   O�wiaty, Kultury i Sportu oraz Komisja  Rozwoju 
Gospodarczego,  Przewciwdzialania Bezrobociu i Promocji Powiatu. Wymienione  
Komisje wydały  pozytywne opinie o przedmiotowym projekcie uchwały.   
 
 
W dyskusji  głos zabrali : 
 
Radny p. Damian Majcherek  zapytał, jak  nale�y rozumie� zapis w § 4 pkt. 5 
dotycz�cych  refundacji  kosztów wcze�niej  poniesionych  przez ucznia.  
 
Kierownik Referatu O�wiaty p. Edyta Glenc  odpowiedziała, �e dotyczy to kosztów 
poniesionych przed rozpocz�ciem nauki czyli w m-cu sierpniu a zwi�zanych  z 
kontynuowaniem nauki.  
 
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 14 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 14  
radnych, przeciwnych i wstrzymuj�cych głosów nie było. 
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Uchwała Nr XXIII/252/2004  w sprawie wyra�enia zgody na zło�enie przez 
Powiat Wodzisławski wniosku o finansowanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju  Regionalnego – 
projektu pod nazw� „Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy 
stypendialne – wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzie�y wiejskiej” oraz 
przyj�cia „Regulaminu stypendiów dla uczniów z terenów wiejskich”  została 
podj�ta.  
Uchwała jest zał�cznikiem 35. 
 

 
m)  Projekt uchwały w sprawie  przyj�cia Planu Rozwoju Infrastruktury 

Komunikacyjnej w Powiecie Wodzisławskim jest zał�cznikiem  nr 36. 
 
 Dyrektor Powiatowego Zarz�du Dróg p. Marek Okularczyk. w imieniu Zarz�du 
Powiatu zgłosił  nast�puj�ce autopoprawki : 
- w § 1 skre�la si� słowa „Rada  Powiatu Wodzisławskiego” i dodaje si� po wyrazie 
„przyjmuje” wyraz „si�”.  
 
 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowały  Komisja  Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska oraz Komisja 
Organizacyjno – Prawna. Wymienione  Komisje wydały  pozytywne opinie o 
przedmiotowym projekcie uchwały.   
 
 
W dyskusji głosów nie było 
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 19 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 17  
radnych, przeciwnych głosów nie było za�  2 głosy były wstrzymuj�ce.  
 
 
Uchwała Nr XXIII/253/2004  w sprawie przyj�cia Planu Rozwoju Infrastruktury 
Komunikacyjnej w Powiecie Wodzisławskim została podj�ta.  
 
Uchwała jest zał�cznikiem 37. 
 
 

n) Projekt uchwały w sprawie  wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z 
Gmin� Lubomia na realizacj� zadania przy drodze powiatowej jest 
zał�cznikiem nr 38. 

 
 
Dyrektor Powiatowego Zarz�du Dróg p. Marek Okularczyk. w imieniu Zarz�du 
Powiatu zgłosił  nast�puj�ce autopoprawki : 
- w tytule dokonuje si� zmiany przyimka „przy” na słowo „na”, „czyli na drodze 
powiatowej”.  
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Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowały  Komisja  Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska oraz Komisja 
Bud�etu i Finansów.   Wymienione  Komisje wydały  pozytywne opinie o 
przedmiotowym projekcie uchwały.   
 
W dyskusji głosów nie było 
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 20 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 20  
radnych, przeciwnych  i wstrzymuj�cych głosów nie było. 
 
Uchwała Nr XXIII/254/2004  w sprawie  wyra�enia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gmin� Lubomia na realizacj� zadania przy drodze powiatowe 
została podj�ta.  
 
Uchwała jest zał�cznikiem 39. 
 

 
o)  Projekt uchwały w  sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z  

Gmin� Rydułtowy na realizacj� zada� przy drogach powiatowych jest  
zał�cznikiem nr40. 

 
Dyrektor Powiatowego Zarz�du Dróg p. Marek Okularczyk. w imieniu Zarz�du 
Powiatu zgłosił  nast�puj�c� autopoprawki : 
- w tytule dokonuje si� zmiany przyimka „przy” na słowo „na”, „czyli  brzmienie jest 
nast�puj�ce :  „na drodze powiatowej”.  
 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowały  Komisja  Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska oraz Komisja 
Bud�etu i Finansów.   Wymienione  Komisje wydały  pozytywne opinie o 
przedmiotowym projekcie uchwały.   
 
W dyskusji głosów nie było 
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 20 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 20  
radnych, przeciwnych  i wstrzymuj�cych głosów nie było. 
 
Uchwała Nr XXIII/255/2004  w sprawie  wyra�enia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gmin� Rydułtowy na realizacj� zadania przy drogach 
powiatowych  została podj�ta.  
 
Uchwała jest zał�cznikiem 41. 
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p) Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr IV/44/2003 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu �l. jest 
zał�cznikiem nr42. 

 
 
 Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego p. Maria Luba�ska  w 
imieniu Zarz�du Powiatu zgłosiła  nast�puj�ce autopoprawki : 
- wprowadza si� do § 1 pkt. 12  o nast�puj�cej tre�ci : „graficzny schemat 
organizacyjny Starostwa Powiatowego stanowi zał�cznik do niniejszej  uchwały”. 
Ponadto zał�cznik zostaje oznaczony stosownie do  powy�szej zmiany.  

 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowała  Komisja   Organizacyjno – Prawna.  Komisja wydała  pozytywn� opini� o 
przedmiotowym projekcie uchwały.   
 
W dyskusji głos zabrali :  
 
Radny p. Jarosław Szcz�sny – zapytał  o nast�puj�ce sprawy : 
- co zdecydowało o  konieczno�ci wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej,  
- jakie koszty zostan� poniesione,  
- czy zwi�kszy si� zatrudnienie.  
Ponadto wyraził zdziwienie z dokonanych zmian co do podległo�ci wydziałów, które 
nale�ały pod Etatowego Członka Zarz�du. 
Stwierdził, �e tworzenie samodzielnych  stanowisk jak i  rozbijanie struktury  ł�czy si� 
z kolejnymi kosztami, zatem nie jest przekonany co do zasadno�ci wprowadzanych 
zmian.  
 
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego p. Maria Luba�ska   - 
odpowiedziała, �e podporz�dkowanie Wydziału Geodezji i Kartografii  Staro�cie 
Powiatu  wynika z zalece�  kontroli Urz�du Wojewódzkiego.  Wynika równie�  z 
przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.  
Natomiast utworzenie nowych  wydziałów jest konsekwencj� podziału 
dotychczasowego Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji   na Wydział Infrastruktury 
Technicznej oraz Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu, który przejmie zadania w 
zakresie strategii i rozwoju oraz kultury  z Wydziału O�wiaty oraz samodzielnego 
stanowiska ds. sportu.   
 
Radny p. Damian Majcherek – powiedział, �e nie widzi uzasadnienia do sprawy 
wł�czenia zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i sportu do Wydziału Strategii. Dodał, 
�e Wydział ten ma istotne znaczenie dla Powiatu,  a jego naczelnym zadaniem 
powinno by� skupienie si� na tym co zmieniło si� w naszym otoczeniu,  
podejmowanie działa� w kierunku pozyskiwania �rodków akcesyjnych. Natomiast  co 
do pracy tego Wydziału w dotychczasowej strukturze ma zastrze�enia, zatem 
wpisywanie dodatkowych zada�  nie uwa�a za wła�ciwe.   
 
 
Wicestarosta p. Józef �ywina   - powiedział, �e  po półtorarocznej działalno�ci 
poprawiany jest po raz pierwszy Regulamin Organizacyjny Starostwa  Zarz�d 
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wnosz�c projekt uchwały zwraca si� o jego poparcie.  Regulamin ma słu�y� dobremu 
funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego, Zarz�du  dlatego te� po przeprowadzeniu 
analizy  stwierdza si�, �e wprowadzenie poprawek jest zasadne. Dotychczasowy 
Wydział obejmował w pierwszej kolejno�ci  zadania  w zakresie infrastruktury 
technicznej, składał si� równie� z Referatu Promocji. Utworzone zostało równie� 
samodzielne stanowisko ds. sportu i turystyki, lecz takie rozwi�zanie nie przynosiło 
oczekiwanych efektów, st�d te� nale�y wydzieli�  wydział zajmuj�cy si� inwestycjami 
i remontami od zasadniczego pionu. Ponadto po 1 maja  sprawy pozyskiwania  
funduszy nabrały szczególnego znaczenia. W zwi�zku z tym nowy wydział b�dzie 
miał za zadanie pozyskiwa� �rodki, uczy�  i szkoli� w zakresie wypełniania wniosków 
i sporz�dza� projekty. Do tej pory zakres działania kultury i sportu przypisane były  
Wydziałowi O�wiaty. W tym układzie przykładowo,  imprezy sportowe  zwi�zane były  
z  szkołami, natomiast zadania sportu  s� o charakterze ponadgmninnym.  To samo 
odnosi si� do zada� w zakresie kultury. W zwi�zku z tym scalenie powy�szych 
zada�, poł�czenie ich w jeden wydział  z referatem strategii b�dzie  lepsze, bowiem 
nad wszystkimi zadaniami sprawowa� b�dzie nadzór  naczelnik wydziału.  
Natomiast w sprawie podziału zada� w zakresie sprawowania nadzoru przez 
członków Zarz�du powiedział �e podległo�� wynika z umowy wewn�trznej dotycz�cej 
schematu organizacyjnego i  przyporz�dkowania  poszczególnych jednostek.  
W kwestii spraw finansowych zwi�zanych z tworzeniem wydziału powiedział, �e nie 
b�dzie �adnych dodatkowych kosztów. Ponadto  nast�puj� zmiany w lokalizacji  
wydziałów ( przeniesienie ich  na ul. Pszowsk�). Nie wzro�nie zatrudnienie w 
Starostwie.     
 
Radny p. Jarosław Szcz�sny – powiedział, �e wyodr�bnienie  nowego wydziału 
wi��e si� z powołaniem nowego naczelnika i znacznymi obci��eniami placowymi, 
zapytał zatem czy s� zagwarantowane s� �rodki, czy te� b�dzie trzeba  wprowadzi� 
zmiany do bud�etu. Ponadto  zapytał, jak b�dzie przedstawia� si� struktura 
zatrudnienia w tym wydziale.  
 
Radny p. Damian Majcherek – powiedział,   �e informacja dotycz�ca   przesuni�� 
kadrowych wi��e si� ze zmianami warunków  płacy  i pracy nie tylko naczelnika.  
Zmiana schematu  organizacyjnego b�dzie niosła za sob�  konsekwencje   w 
odniesieniu do wszystkich pracowników wydziału. 
 
 
Wicestarosta p. Józef �ywina    odpowiedział, �e je�li Rada przyjmie zmiany do 
Regulaminu Organizacyjnego zajdzie potrzeba powołania dwóch naczelników do 
powstałych odr�bnie wydziałów to jest Wydziału Infrastruktury Technicznej i Wydziału 
Strategii i Rozwoju Powiatu. Tacy naczelnicy zostan� zatrudnieni.  
Ponadto dodał, �e w powoływaniu nowych naczelników i innych pracowników  jest 
zwolennikiem awansu pionowego.  
 
Radny p. Damian Majcherek  powiedział,  i� jest wyrazicielem opinii   członków  
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przeciwdziałania Bezrobociu i Promocji Powiatu 
jakie padały na posiedzeniach.   Uwa�a, i� zmiany które maj� nast�pi�  wiele razy 
były wnioskowane przez komisj�. Przedło�one propozycje zmian s� nast�pstwem 
spostrze�e� komisji,  ale równie� tego ile pozyskano �rodków przedakcesyjnych i 
akcesyjnych . W tym momencie wyraził dezaprobat� do pracy dotychczasowego 
Naczelnika  Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu.   
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Nast�pnie zapytał, czy w Starostwie Powiatowym s� osoby wyspecjalizowane i 
przygotowane do tego, aby w sposób fachowy  i skuteczny wykonywa� te  obowi�zki. 

 
Wicestarosta p. Józef �ywina    -  od vocem  do wypowiedzi p. D. Macherka 
powiedział, �e projekt uchwały jest wynikiem do�wiadcze�, przemy�le� i oceny , nie 
wie czy decyzja zapadła pó�no, bowiem nale�ało z pierwszej kolejno�ci dokona� 
obserwacji, co nie pomniejsza  zasług komisji.  
Kierownictwo Starostwa równie� dokonuje oceny  kierowników i  pracowników. 
Poinformował równie�, �e p. Bugla nie b�dzie Naczelnikiem Wydziału Promocji i 
Rozwoju Powiatu.  
 
Radny p. Piotr Cybułka -    zapytał, ilu pracowników zatrudnia Starosta w Starostwie 
Powiatowym, ile to kosztuje.  
 
Wicestarosta p. Józef �ywina      - uzupełnił swoj� odpowied� p. D. Majcherkowi, 
stwierdzaj�c i� wydaje si� �e kadra jest taka o jakiej wspominał, uzyskała stosowne 
wykształcenie. 
W Starostwie  nie zostały przyj�te do pracy dodatkowe osoby, oprócz ju� 
zatrudnionych. Natomiast 2 osoby zostały przyj�te w zwi�zku z przej�ciem zada�  
wykonywanych przez gminy w ramach porozumie�. Ponadto 1 osoba przyj�ta 
została do Wydziału Geodezji  i 1  osoba zwolniła si�.   
Dodał, �e zatrudniane s� osoby na sta�ach absolwenckich, robotach 
interwencyjnych, pomagaj�c w ten sposób osobom które faktycznie nie  maj� 
�rodków  do �ycia.  
W uchwale  bud�etowej okre�lone zostały �rodki na funkcjonowanie Starostwa, a ich 
wydatkowanie jest �ci�le przestrzegane.  
 
Radny p. Jarosław Szcz�sny -  powtórzył pytanie, czy wdro�enie nowej struktury i 
jej  funkcjonowanie zwi�kszy wydatki. Ponadto  zapytał, czy sta� nas na taki Wydział, 
w którym zatrudnionych b�dzie 6 osób, w tym 2 osoby kadry kierowniczej.  Stwierdził, 
�e jest to przesada.  
 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala    odpowiedział, �e na powy�sze 
pytania była udzielona odpowied�, bowiem �rodki zostały uj�te w bud�ecie i nie 
przyjmuje si� nowych osób.  
 
Starosta Powiatu p. Jan Materzok – powiedział, �e główn� przesłank� zmian w 
schemacie organizacyjnym Starostwa  było wydzielenie Wydziału Strategii i Rozwoju  
Powiatu.  Jest to praca nakierowana na współprac� ze strukturami unijnymi, w 
kierunku  pozyskiwania funduszy pomocowych, natomiast  Wydział Infrastruktury 
Technicznej zajmuje si� wył�cznie inwestycjami i ich rozliczaniem. Dodał, �e 
niezale�nie od ocen  jakie wypowiedziane zostały w trakcie sesji pod adresem 
dotychczasowego Naczelnika powiedział, kierowania  i zarz�dzanie ze wzgl�du na 
rozpi�to�� zada�  przy tak wielkich i ambitnych oczekiwaniach było trudne. 
W chwili obecnej przygotowany wykaz jednostek powiatowych, które ubiegaj� si� o 
�rodki zewn�trzne s� to  42 pozycje.  
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
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W głosowaniu udział wzi�ło 20 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 18 
radnych, przeciwnych głosów nie było,  wstrzymały si� od głosu 2 osoby.  
 
 

Uchwała Nr XXIII/256/2004 w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/2003 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 
Wodzisławiu �l. została podj�ta.  
Uchwała jest t zał�cznikiem nr 43. 

 
 

q) Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji 
Organizacyjno – Prawnej Rady Powiatu Wodzisławskiego jest zał�cznikiem 
nr  44.  

 
 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e  Komisja 
Organizacyjno – Prawna nie wydała opinii w przedmiotowej sprawie i poprosił 
Przewodnicz�cego Komisji o wyja�nienie tej sprawy.  
 
 
Przewodnicz�cy Komisji p. Jerzy Rosół -   poinformował,  �e na posiedzeniu 
Komisji odbyło si� głosowanie nad wydanie pozytywnej opinii, w którym  1 głos był 
za, 1 przeciw,  3 osoby wstrzymały si� od głosu. 
  
Ponadto Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, i� wpłyn�ło 
pismo do Rady Powiatu p. Józefa 	ywiny  b�d�ce rezygnacj� z członkostwa w 
Komisji oraz z pro�b� do Rady o jej przyj�cie.  
 
Dyskusji głosów nie było.   

Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do przeprowadzenia 
głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 19 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 10  
radnych, przeciwny   był   1 głos  a  wstrzymuj�cych głosów  było 8. 
 
 
Uchwała Nr XXIII/257/2004 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji 
Organizacyjno – Prawnej Rady Powiatu Wodzisławskiego została podj�ta.   
Uchwała jest zał�cznikiem nr 45. 
 
 

r)  Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XV/153/2003 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie bud�etu 
Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok jest zał�cznikiem nr 46. 

 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala  poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowała  Komisja    Bud�etu i Finansów i  Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i 
Ochrony �rodowiska.  
 Wymienione  Komisje pozytywnie  zaopiniowały   przedmiotowy projekt  uchwały.   
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W dyskusji głosów zabrali.   
 
Radna p. Edyta Cogiel – zapytała, czy do programu zintegrowanego mo�na zło�y� 
wniosek o finansowanie  inwestycji typu budowa chodnika wraz z odwodnieniem na 
drodze powiatowej na ul. Dworcowej w Olzie.  
 
Dyrektor PZD p. Marek Okularczyk odpowiedział, �e jest to mo�liwe jednak�e 
nale�y by� przygotowanym od strony dokumentacyjnej oraz dysponowa� �rodkami 
na wkład własny. 
Ponadto dodał,  i� Zarz�d dokonał gł�bokiej analizy  zanim podj�ł decyzje o 
wprowadzenie do bud�etu propozycje zawarte w projekcie uchwały. W wyniku 
analizy stwierdzono, �e sta� nas tylko na zabezpieczenie �rodków na wykonanie 
wymienionych zada�. .  
 
Radna p. Edyta Cogiel  zapytała o kryterium doboru zada� oraz o powody z  jakich 
przedmiotowa sprawa nie znalazła si� w wieloletnim planie inwestycyjnym.  
 
Dyrektor PZD p. Marek Okularczyk odpowiedział,  i� kryterium było przygotowanie 
si� pod wzgl�dem formalnym do wykonania zadania.  S� to trzecie  etapy zada�,  
które finansowane s� równie� przez gminy.  Natomiast  na  realizacj� dalszego etapu 
remontu ulicy Dworcowej nie zostały wyasygnowane �rodki gminne.  
 
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 20 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 18 
radnych, przeciwnych  głosów nie było, 2 głosy były wstrzymuj�ce.  
 
 
Uchwała Nr XXIII/258/2004 w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr 
XV/153/2003 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w 
sprawie bud�etu Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok jest została podj�ta. 
Uchwała jest zał�cznikiem  nr 47.  
 
 
 

s) Projekt uchwały w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 
2004 rok ( w wyniku zwi�kszenia    o kwot� 256.951 zł), jest zał�cznikiem 
nr 48. 

 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowała Komisja Bud�etu i Finansów, która  wydała  pozytywn� opini� o 
przedmiotowym projekcie uchwały.   
 
 W dyskusji głos zabrali :  

Radny p. Jarosław Szcz�sny -   prosił o  rozwini�cie tematu wydatków  o których  
mowa w uzasadnieniu,  a dotycz�ce pokrycia zobowi�za�  za 2003 roku.  
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Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski odpowiedział, �e wydatki dotycz� 
termomodernizacji ZST,  wymiany stolarki okiennej, programu ochrony powietrza 
atmosferycznego,  realizacji projektu zarz�dzania energia w powiatowych  
budynkach u�yteczno�ci publicznej.  
 
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 20 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 20 
radnych, przeciwnych i wstrzymuj�cych  głosów nie było. 
 
Uchwała Nr XXIII/259/2004 w sprawie w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu 
Wodzisławskiego na 2004 rok została podj�ta. 
Uchwała jest zał�cznikiem  nr 49.  
 
 
 

t) Projekt uchwały w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 
2004 rok (w wyniku zwi�kszenia       o kwot� 2.321.942 zł) jest 
zał�cznikiem  

       jest zał�cznikiem nr 50.  
 
 
 

Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowała Komisja Bud�etu i Finansów, która  wydała  pozytywn� opini� o 
przedmiotowym projekcie uchwały.   
 
 W dyskusji głos nie było.   

Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 19 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 19 
radnych, przeciwnych i wstrzymuj�cych  głosów nie było. 
 
Uchwała Nr XXIII/260/2004 w sprawie w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu 
Wodzisławskiego na 2004 rok została podj�ta. 
Uchwała jest zał�cznikiem  nr 51.  
 

 
 

u) Projekt uchwały w sprawie  zaci�gni�cia po�yczki długoterminowej w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na zadanie p.n. „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu �l�skim przy ul. Pszowskiej 92 – etap III”  
jest zał�cznikiem nr 52. 

 
Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowała  Komisja Bud�etu i Finansów,   Komisja O�wiaty, Kultury i Sportu,   
Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska.  
Wymienione  Komisje pozytywnie  zaopiniowały   przedmiotowy projekt  uchwały.   
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W dyskusji głos nie było.   

Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 20 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 19 
radnych, przeciwnych  głosów nie było, 1 głos był wstrzymuj�cy.  
 
Uchwała Nr XXIII/261/2004 w sprawie zaci�gni�cia po�yczki długoterminowej w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na zadanie p.n. „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu �l�skim przy ul. Pszowskiej 92 – etap III” została 
podj�ta. 
Uchwała jest zał�cznikiem  nr 53.  
 
 

v) Projekt uchwały w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 
2004 rok (w wyniku zwi�kszenia      o kwot� 321.351 zł) jest zał�cznikiem 
nr 54. 

 
 

Przewodnicz�cy Rady  p. Eugeniusz Wala poinformował, �e projekt uchwały 
opiniowała Komisja Bud�etu i Finansów, która  wydała  pozytywn� opini� o 
przedmiotowym projekcie uchwały.   
 
 W dyskusji głos zabrali:  

Radny p. Jarosław Szcz�sny – zapytał, czego dotycz� wydatki maj�tkowe  w 
kwocie 116.000 zl.  
 
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski odpowiedział,   �e dotycz� wszystkich 
wydatków inwestycyjnych na podstawie zawartych porozumie�.  
 
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  
W głosowaniu udział wzi�ło 20 radnych. Za przyj�ciem uchwały głosowało 20 
radnych, przeciwnych i wstrzymuj�cych  głosów nie było. 
 
Uchwała Nr XXIII/262/2004 w sprawie w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu 
Wodzisławskiego na 2004 rok została podj�ta. 
Uchwała jest zał�cznikiem  nr 55.  
 

 
 
Ad. 12  
 
Plany pracy na II półrocze 2004 rok Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
przeciwdzialania bezrobociu i Promocji Powiatu przedstawił Wiceprzewodnicz�cy 
Komisji p. Damian Majcherek.   
Plan pracy jest zał�cznikiem nr 56.  
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Plan pracy  na II półrocze 2004 rok Komisji Rewizyjnej przedstawił 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala.  
 
Plan pracy jest zał�cznikiem nr 57.  
  
Plany pracy na II półrocze 2004 rok Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 
przedstawił Wiceprzewodnicz�cy Komisji p. Eugeniusz Ba�czyk.   
Plan pracy jest zał�cznikiem nr 58.  
 
Ad. 13. 
 
Wicestarosta Powiatu p. Józef �ywina odpowiedział na zapytania zło�one na 
sesji nadzwyczajnej. 
W sprawie  remontu  ulicy  Gło�y�skiej,  o co zwracał si� p. M. Kowalski powiedział, 
�e została podpisana ugoda z Kompania W�glow� na awaryjn� napraw� 
nawierzchni tej drogi. Pozwoli to PZD na rozpocz�cie  dalszych prac remontowych 
nawierzchni. W ramach ugody Kompania zobowi�zała si� do wykonania fragmentu 
kanalizacji deszczowej. Prace remontowe wykonywane przez PZD powinny 
zako�czy� si� do 9 lipca br. Oprócz  remontów  cz�stkowych przewiduje si� 
uło�enie nowej nawierzchni na długo�ci około 150 m. Prace kanalizacyjne  
Kompania W�głowa  zobowi�zała si� wykona� do dnia 31 grudnia bie��cego roku. 
Dodał równie�, �e została poło�ona nowa nawierzchnia  na ulicy Kominka na 
odcinku, którego stan  był bardzo niebezpieczny.  
Z kolei w sprawie  wyci�cia drzew na chodnika  ulicy Rymera  Wicestarosta 
odpowiedział p. M. Kowalskiemu  �e na podstawie porozumienia  od 1999 roku 
Burmistrz Miasta Radlin zarz�dza drogami powiatowymi. Zgodnie z ustaw�  
obowi�zki nale�y do zarz�dcy dróg. Pomimo tego, nawi�zany  został kontakt  z  
Z-c� Burmistrza  o otrzymano zapewnienie, i� sprawa zostanie  potraktowana przez 
Urz�d Miasta w trybie pilnym. 
W sprawie  stanu prawnego, statusu szkoły wy�szej  na Wilchwach oraz  
przypadków nie wypłacania wynagrodze� pracownikom  odpowiedział, �e w trakcie 
spotkania z Kierownikiem Działu Administracyjnego WSHE  w dniu 22 czerwca  
przedstawiona została interpelacja radnego p. P. Cybułki.   
Według uzyskanych informacji na terenie Wodzisławia funkcjonuje punkt 
Rekrutacyjno-Informacyjny tej uczelni. Został zło�ony wniosek MEN o utworzenie  
wydziału zamiejscowego o kierunku pedagogicznym. Ostatnim elementem 
procedury było zawi�zanie umowy z bibliotek� wojewódzka oraz zawarcie umowy  
o utworzenie 10 miejsc  praktyki  z placówkami opieku�czo – społecznymi, co  
zostało załatwione.   
W punkcie  studiuje  806 studentów z naszego terenu. Uczelnia wło�yła w 
adaptacje budynku ponad 100 tys. zl.  
Ponadto  Kierownik  Działu Administracyjnego przyznała, i� zdarzały si� po�lizgi  w 
wypłacaniu pensji dla kadry akademickiej, co zwi�zane było  z budow� biblioteki 
multimedialnej  i zwi�zanymi z tym kosztami. Ponadto w dwa dni po spotkaniu  
Wicestarosta otrzymał informacj� telefoniczn�, i� wszystkie nale�no�ci w stosunku 
do kadry zostali zrealizowane z zapewnieniem, i� podobne sytuacje si�  nie 
powtórz�.  
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Nast�pnie poruszył spraw� zło�onego przez p. p. Cybułk� o�wiadczenia. 
Powiedział, �e ma w�tpliwo�ci, czym radny  mierzy  dobre samopoczucie Zarz�du i 
czym w zwi�zku mierzy dobre samopoczucie  jego.  
Powiedział, �e swoje samopoczucie stara si� szczerze pokazywa� Wysokiej 
Radzie.  Nie zgadza si� z opini�, i� bezmy�lnie przej�to pogotowie, kolejny raz  
zwrócił si� do radnego, i� zaprasza go  na spotkania, na którym zapozna go z 
konsekwencjami poszczególnych rozwi�za�.  Dzi�ki przej�ciu  pogotowia mo�liwe 
było zawarcie odpowiedniego kontraktu z NFZ przez SPZOZ-y. Z kolei powiedział, 
i� nie podoba mu si� wtr�canie polityki do prac Zarz�du. Osobi�cie nie dał nikomu  
podstaw do takiej oceny i spraw politycznych nie wyci�ga. Polityk� był fakt, i� 
sprawy dotycz�ce spraw finansowych SPZOZ  mogły zosta� poruszone w punkcie 
dotycz�cym  sprawozda�  finansowych, a zostały przedstawione w pierwszej cz��ci 
obrad w  obecno�ci  zaproszonych go�ci i mediów.  Zwrócił si� do 
Przewodnicz�cego z pytaniem, czy na takie o�wiadczenie ma odpowiedzie� 
radnemu,  bowiem nie wie jaka odpowied� ma si� znale��, aby radnego przekona�.  
W odpowiedzi na pytania radnego p. Jarosława Szcz�snego powiedział: 
- w sprawie punktu kasowego GBG w Starostwie Powiatowym odpowiedział, �e 
punkt kasowy działa w godzinach 8.30 – 15.30   co  stanowi  wi�cej ani�eli wymiar 
czasu pracy jednej zmiany.  Takie warunki wynegocjowano z bankiem. 
Powierzchnia została wynaj�ta na zasadach u�yczenia, natomiast pozostałe 
nale�no�ci  pokrywane s� przez bank.  Nale�y równie� uzna�, i� uruchomienie 
punktu bankowego  to półtora etatu oszcz�dno�ci dla Starostwa.  
- w sprawie spółki Agencji Aktywnej Granicy powiedział, �e zmiana Prezesa 
nast�piła w roku bie��cym, zatem po kilku miesi�cach  działalno�ci trudno jest 
dokona� oceny działalno�ci, tym bardziej �e nie ma do tego tytułu prawnego. 
Dodał, �e w okresie działalno�ci poprzedniego prezesa straty zwi�kszyły si� 32 do 
75 tysi�cy zł. W dniu 30 czerwca odb�dzie si� walne zgromadzenie i  informacje z 
jego obrad zostan� przekazane. Dodał równie�, �e b�dzie wnioskował o prób� 
sprzeda�y  udziałów Powiatu w  agencji, pomimo i� z trzech w jakich Powiat ma 
udziały AAG jest najlepsza. Ze wzgl�du na fakt i� Powiat nie mo�e prowadzi� 
działalno�ci gospodarczej utrudnia si�  tak� działalno�� spółce.  
Nast�pnie poruszył kwestie członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki informuj�c, i� 
do ko�ca roku dotychczasowi jej członkowie mog� by� jej członkami. 
-  w sprawie przedstawienia wyników finansowych spółek podzielił stanowisko p. J. 
Szcz�snego. Do dnia 30 czerwca wszystkie spółki musz� przeprowadzi� walne 
zgromadzenie,  zatem  zło�ona zostanie propozycja uj�cia w porz�dku obrad sesji 
sierpniowej tej tematyki.  Dodał, �e wszystkie materiały w powy�szej sprawie s� 
dost�pne do wgl�du w Starostwie.  
 
Nast�pnie odpowiedział p. Damianowi Majcherkowi, i�   wpłyn�ło  pismo Zarz�du 
Regionu „Solidarno�ci” w sprawie  zarz�dzenia dniem pracuj�cym dla  PUP soboty 
30 lipca br.  Powiedział, i� do sprawy Zarz�du Powiatu podejdzie  powa�nie.  
 
 
Radny p. Piotr Cybułka – w sprawie  tre�ci zwartej ugody z Kompania W�glow� 
zapytał, z czego zrezygnował Powiat.  
Ponadto prosił,  aby odpowied� w sprawie uczelni przesła� jemu na pi�mie.  
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Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala zwrócił uwag�, i� odpowied� została 
udzielona, natomiast przesłanie odpowiedzi pisemnej  zale�y od woli Zarz�du, 
zatem nale�y  zwróci� si�  bezpo�rednio do Zarz�du.  
 
Radny p. Jarosław Szcz�sny  - w odniesieniu do sprawy bezpłatnego wynaj�cia  
w Starostwie Powiatowym powierzchni na działalno�� bankow� zapytał o podstawy 
prawne, na podstawie których mo�liwe jest u�yczenie bezpłatne miejsca  spółce  
komercjonowanej  na zysk. 
W kwestii funkcjonowania uczelni wy�szej  WSHE  powiedział, �e na dzie� bie��cy 
zobowi�zania finansowe w stosunku  do pracowników nie zostały w cało�ci 
zrealizowane. 
Ponadto według informacji zaliczenia przedmiotów  w indeksach studentów  nie s� 
parafowane przez wykładowców, zatem nie jest wiadome jak traktowa� sposób 
realizowania egzaminów sesyjnych. Przedstawił w�tpliwo�ci, czy tak� uczelni� 
nale�y wspiera� w realizowaniu ich działalno�ci.  
 
Starosta Powiatu p. Jan Materzok – powiedział, �e na wysoko�ci ulicy 
Gło�y�skiej odbywa si� eksploatacja w�gla przez Kopalni� „Anna” i  w zwi�zku z 
tym wszelkie uszkodzenia drogi spowodowane działalno�ci� górnicz� musz� by� 
naprawione przez przedsi�biorc� prowadz�cego wydobycie.  W zwi�zku z tym 
kopalnia jest zobowi�zana do przeprowadzenia naprawy, natomiast chc�c 
podnie�� standard drogi  zarz�dca drogi musi uczestniczy� w kosztach. Nadal trwa 
eksploatacja w�gla,  zatem mo�liwe jest tylko naprawianie dziur. 
Z kolei nawi�zał do spraw poruszanych przez radnego p. P. Cybułk� dotycz�cych  
SPZOZ Rydułtowy i prowadzonej polemiki. Powiedział, �e chciałby si� zgodzi� z 
opini� radnego, ale tylko  wtedy je�li przekonana do swojej opinii Rad� Społeczn�  
jak i członków Zarz�du, Rad� Gminy  w Lyskach,  �e słu�ba  zdrowia �le  
funkcjonuje w tej gminie. Dodał, �e wówczas nie b�dzie z nim polemizował.  Na t� 
chwil�  b�dzie uwzgl�dnia� opinie Rady Społecznej jak i pozostałych członków 
Zarz�du Powiatu. Nast�pnie powiedział, �e wszystko to co dzieje si� w Szpitalu w 
Rydułtowach jest pod kontrol� zarówno Rady Społecznej jak i Zarz�du Powiatu.  
Póki co opinie Rady Społecznej s� inne ani�eli opinie radnego, zatem  
stanowiskaoStarosty jest odmienne od prezentowanego przez radnego. 
 
 
Wicestarosta Powiatu p. Józef �ywina    zadeklarował, i�  w sprawie zasad na 
podstawie których nast�piło u�yczenia powierzchni Starostwa pod działalno�� 
banku radny p. J. Szcz�sny otrzyma odpowied� na pi�mie, natomiast w kwestii dot.  
nauczycieli akademicki powiedział, �e nie jest to sprawa Zarz�du.  
 
 
Radny p. Damian Majcherek  powiedział, �e ka�dy z radnych powinien wa�y� 
słowa, a jego zastrze�enia budzi brak odpowiedzi jaka winna by� udzielona przez 
Starost� dotycz�ca  wypowiedzi p. P. Cybułki.  Powiedział, �e skoro w poprzedniej 
kadencji obecny Starosta  powzi�ł informacje, i� cz���  radnych wywierała nacisk 
na podejmowane działania i jest przedstawiana informacja, i� s� to radni z 
poprzedniej kadencji, którzy brali udział w tym procederze, zatem nale�y zada� 
pytanie na jakiej podstawie, na podstawie jakich dokumentów padaj� takie 
stwierdzenia. Ponadto  zapytał, jakie  były działania Pana Starosty, aby wyja�ni� t� 
spraw�. Dodał, �e gdyby był radnym poprzedniej kadencji  to nie czułby si� dobrze.  
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Stwierdzenia, �e s� na tej sali osoby które nie słu�yły dobrze działalno�ci ZOZ w 
Rydułtowach, s� to bardzo powa�nymi zarzutami  i sprawa powinna by� wyja�niona  
do samego ko�ca.  
 
Starosta Powiatu p. Jan Materzok – odpowiedział, �e nikomu z radnych nie 
postawi �adnych zarzutów, bowiem nie ma takiego stylu pracy, natomiast  w trakcie 
obrad powiedział dlaczego poprzedni Dyrektor nie jest ju� Dyrektorem, chocia�by 
dlatego �e swoim post�powaniem wpływał na pogl�dy radnych,  w tym równie�  
siedz�cych na sali. 
Ponadto powiedział, �e działania struktur nieformalnych - istniej�cych równie� w 
Radzie,- je�li wynikaj� z troski  nale�y oceni�  w sensie pozytywnym, natomiast je�li 
załatwia si� przy tym inne sprawy wówczas trudne s� do okre�lenia.  
Struktura nieformalna  przejawia si� równie� w głosowaniu, gdy w sprawach 
dotycz�cych SPZOZ Rydułtowach w pierwszej kolejno�ci  podnosi r�k� p. P. 
Cybułka a z opó�nieniem niektórzy inni radni. Stwierdził, �e nie b�dzie naruszał 
dóbr osobistych innych ludzi, natomiast fakt �e poprzedni Dyrektor wpływał na 
radnych  to powzi�ł  tak� wiadomo�� jak  równie�  j�  zdefiniował, co przeło�yło si�  
na ugruntowanie stanowiska, i� osoba ta nie powinna mie� przedłu�onej umowy. 
Wszystko co dzieje si� w SPZOZ jest formalizowane przez  działania innej instytucji 
mianowicie NFZ,  Powiat opiera si� na tym co wypracuj� inne organy powołane do 
tego, aby prowadzi� nadzór nad szpitalem.  
Zastrzegł, i� osobi�cie  nie jest człowiekiem który zdecydowanie chce dominowa� w 
pogl�dach, Zarz�d stara si� obiektywnie podchodzi� do spraw zwi�zanych z 
SPZOZ. Je�li Zarz�d uzna, �e to kierownictwo szpitala nie realizuje programu 
naprawczego i programów restrukturyzacyjnych to wówczas działania Zarz�du 
b�d� radykalne. Dodał, �e osobistych powi�za� i specjalnych sympatii nie ma. 
Zarz�d stara si� traktowa� obydwu Dyrektorów na równi analizuj�c  sytuacje w 
szpitalach  i mo�liwo�ci Dyrektorów do skutecznego działania. 
 
 
Ad. 14  
 
Radny p. Jerzy Rosół – w sprawie przebiegu negocjacji pomi�dzy Dyrekcj� 
SPZOZ Wodzisław a pracownikami w sprawie wypłaty zobowi�za� „203” 
powiedział, �e ustalenia obowi�zuj� do ko�ca wrze�nia po czym odb�dzie si� 
spotkanie.  na którym powzi�te b�d� decyzje oparte na wynikach renegocjacji 
kontraktu. 
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala   poinformował radnych  o 
uczestnictwie Przewodnicz�cego i Wiceprzewodnicz�cych w uroczysto�ciach i 
imprezach w miesi�cu czerwcu. 
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala   poinformował o terminie nast�pnej 
sesji, która zwołana zostanie na dzie� 19 sierpnia oraz przedstawił terminarz 
posiedze� Komisji w miesi�cu sierpniu.  

   Ponadto      poinformował,     i�      opublikowane    zostały w Dzienniku Urz�dowym        
   Województwa �l�skiego zmiany  do Statutu,   które stan� si� obowi�zuj�ce w dniu   
   nast�pnym po sesji. 
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Radny p. Jerzy Rosół   zwrócił si� o przygotowanie tekstu ujednoliconego Statutu.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala   poinformował, i� wydał takie 
polecenie.     
 
 
 
Ad. 15  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala    zamkn�ł obrady XXIII sesji Rady 
Powiatu.  
 
Protokołowała  
Krystyna Kuczera.  


