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                                           Protokół Nr  XXII/04 
                z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
                                  w dniu 17 czerwca  2004 roku.  
 
 
Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu zwołana na wniosek Zarz�du Powiatu  
 ( zał�cznik nr 1 )  rozpocz�ła si�  w dniu 17 czerwca 2004 roku o godz. 13.30. 
Miejscem obrad  była sala  Powiatowego  Centrum Konferencyjnego  przy Zespole 
Szkół Technicznych w Wodzisławiu �l.  
 
Na wst�pie Wiceprzewodnicz�ca  Rady  Powiatu p. Krystyna Szymiczek  
przywitała zebranych, otworzyła sesj�  i na podstawie listy obecno�ci  stwierdziła 
wymagane quorum.  W sesji uczestniczyło  22 radnych.  Lista obecno�ci  radnych 
stanowi zał�cznik nr  2 do niniejszego protokołu.  
 
Ponadto w sesji  udział wzi�li  Dyrektor PZD oraz  Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów 
Starostwa Powiatowego.   
 
Ad. 2  
 
Porz�dek obrad  XXII sesji   Rady Powiatu przedstawiał si� nast�puj�co : 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno�ci jej obrad. 
2. Przedstawienie porz�dku obrad. 
3. Przyj�cie protokołu z obrad XXI sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z posiedze� Zarz�du Powiatu odbytych w okresie od 

XXI sesji. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Wnioski i o�wiadczenia radnych. 
7. Rozpatrzenie projektów  uchwał w nast�puj�cych  sprawach:  

a) zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok, 
b) zaci�gni�cia kredytu długoterminowego na realizacj� zadania pod nazw� : 
„Modernizacja ul. Wodzisławskiej w Turzy �l�skiej” w ramach Programu 
SAPARD – Rozwój i Poprawa Infrastruktury Obszarów Wiejskich, 
c) finansowania zadania pod nazw� : „Modernizacja ul. Wodzisławskiej  
w Turzy �l�skiej” w ramach Programu SAPARD – Rozwój i Poprawa 
Infrastruktury Obszarów Wiejskich. 

8. Odpowiedzi na zapytania radnych. 
9. Zamkni�cie obrad sesji. 

 
Uwag do porz�dku obrad sesji  nie było.  
 
Ad. 3  
 
 
Protokół z obrad XXI 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 16 radnych, głosów  przeciwnych  nie było, 2 radnych 
wstrzymało si� od głosu.  
Protokół  z obrad XXI został przyj�ty.  
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Ad. 4 

Sprawozdanie Starosty z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie od XXI sesji 
przedstawił Starosta Powiatu p. Jan  Materzok. 
Sprawozdanie jest zał�cznikiem nr 3 do protokołu.  
 
 
Ad.5  
 
W punkcie tym głos zabrali : 
Radny p. Piotr Cybułka   - zapytał, dlaczego po 2 miesi�cach od zło�enia  przez p. 
M. Kowalskiego interpelacji w sprawie stanu nawierzchni ul. Gło�y�skiej do  dnia 
dzisiejszego nie zrobiono  nic, nawet nie załatano olbrzymich dziur. Stwierdził, �e jest 
to lekcewa�enie postulatów, jakie wnosz� radni. Powiedział, �e rozumie i� zmiana 
nawierzchni jezdni  ł�czy si� z zabezpieczeniem �rodków finansowych,   ale i 
przestrzegł, �eby nie zostały uruchomione o zbyt  pó�nej  porze roku, gdy oka�e si�  
�e   droga  nie b�dzie nadawała  si� do eksploatacji.  
Dodał, �e sprawa ta  bulwersuje wielu  mieszka�ców  Wodzisławia, Radlina jak i 
osób doje�d�aj�cych do Rydułtów i Pszowa.  
Zwrócił si� do Starosty Powiatu o interwencj� w przedmiotowej sprawie.  
 
Radny p. Mirosław Szymanek  -   w nawi�zaniu do punktu sprawozdania z prac 
Zarz�du Powiatu a  dotycz�cego wydania opinii do Wojewódzkiego Planu  
Zdrowotnego dla Województwa �l�skiego i wskazania przez Zarz�d  na braki  w 
zakresie wykonywania usług stomatologicznych i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej  
zapytał , czy  na tej podstawie jest szansa na zmiany  w kierunku polepszenia  opieki 
zdrowotnej w tym zakresie.  
 
Radny p. Mieczysław Kowalski   w uzupełnieniu do wypowiedzi  p. P. Cybułki  
powiedział, �e z powodu złego stanu nawierzchni ul. Glo�y�skiej  zgubił na tej drodze 
tablic�  rejestracyjn�.  
Nast�pnie   przedstawił interpelacj� w sprawie usuni�cia na ul. Rymera drzew 
rosn�cych w chodniku, co powoduje utrudnienia w ruchu pieszym.   
Interpelacja jest zał�cznikiem nr 4 do protokołu.  
 
 
 
Ad.6 
 
P. Ireneusz  Skupie� -  powiedział, �e w dniu poprzedzaj�cym sesj� na posiedzeniu 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przeciwdziałania Bezrobociu i Promocji Powiatu 
został zobligowany do zgłoszenia  wniosku o zwoływanie sesji nadzwyczajnych,  
które po�wi�cone s� jedynie wskazanej tematyce w  godzinach pó�niejszych, aby nie 
kolidowały z  godzinami pracy  radnych.  
 
Wiceprzewodnicz�ca p. Krystyna Szymiczek  - przyj�ła powy�szy wniosek i 
zapewniła, �e w przypadku zwołania kolejnej sesji nadzwyczajnej  godzina  
rozpocz�cia obrad b�dzie  pó�niejsza. 
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Radny p. Piotr Cybułka   - zło�ył wniosek pod adresem Zarz�du Powiatu o 
przedstawienie stanu prawnego funkcjonowania szkoły wy�szej mieszcz�cej si� na 
osiedlu w Wodzisławiu -  Wilchwach.  
Powiedział, �e sygnalizowane s� przypadki, i� nauczyciele akademiccy nie otrzymuj� 
wynagrodzenia za swoj�  prac�.  Dodał, �e celowo wymienia okre�lenia  –  w 
punkcie,  filii, oddziale uczelni chc�c otrzyma�  odpowied� jaki jest status tej szkoły.  
 
 
Ad. 7.  

a) projekt uchwały w sprawie  zmian w bud�ecie Powiatu 
Wodzisławskiego na 2004 rok jest zał�cznikiem nr 5 do 
protokołu.  

 
Opini� Komisji Bud�etu i Finansów przedstawił Przewodnicz�cy Komisji  
p. Mieczysław Kowalski.  
Komisja wydała  pozytywn� opini�  w przedmiotowej sprawie.  
 
Opinie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przeciwdziałania Bezrobociu i Promocji 
Powiatu  przedstawił Przewodnicz�cy Komisji p. Ireneusz Skupie�.   
Komisja wydała  pozytywn� opini�  w przedmiotowej sprawie.  
 
Opini� Komisji  Infrastruktury, Rolnictwa i ochrony �rodowiska  przedstawił 
Przewodnicz�cy Komisji  p. Tadeusz Skatuła.  
Komisja wydała pozytywn� opini�  w przedmiotowej sprawie.  

 
 

Głosów w dyskusji nie było. Nast�pnie Wiceprzewodnicz�ca Rady p. Krystyna 
Szymiczek przeprowadziła  glosowanie nad przyj�ciem uchwały, w którym udział 
wzi�ło 22 radnych. Za przyj�ciem uchwały było 22 radnych, głosów przeciwnych i 
wstrzymuj�cy nie było.  
Uchwała  Nr XXII/237/2004 w sprawie  zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego 
na 2004 rok została podj�ta.  
Uchwała jest zał�cznikiem nr 6 do protokołu.  
 
 

b) projekt uchwały w sprawie zaci�gni�cia kredytu 
długoterminowego na realizacj� zadania pod nazw� : 
„Modernizacja ul. Wodzisławskiej w Turzy �l�skiej” w 
ramach Programu SAPARD – Rozwój i Poprawa 
Infrastruktury Obszarów Wiejskich, jest zał�cznikiem nr 7  
do protokołu.  

 
Opini� Komisji  Infrastruktury, Rolnictwa i ochrony �rodowiska  przedstawił 
Przewodnicz�cy Komisji  p. Tadeusz Skatuła.  
Komisja wydała pozytywn� opini�  w przedmiotowej sprawie. 
 
Opinie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przeciwdziałania Bezrobociu i Promocji 
Powiatu  przedstawił Przewodnicz�cy Komisji  p.  Ireneusz Skupie�.   
Komisja wydała  pozytywn� opini�  w przedmiotowej sprawie.  
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Opini� Komisji Bud�etu i Finansów przedstawił Przewodnicz�cy Komisji 
 p. Mieczysław Kowalski.  
Komisja wydała  pozytywn� opini�  w przedmiotowej sprawie.  
 

 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 Nast�pnie Wiceprzewodnicz�ca Rady p. Krystyna Szymiczek przeprowadziła  
głosowanie nad przyj�ciem uchwały, w którym udział wzi�ło 22 radnych. 
Za przyj�ciem uchwały było 22 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymuj�cy nie było.  
 
Uchwała  Nr XXII/238/2004 w sprawie zaci�gni�cia kredytu długoterminowego 
na realizacj� zadania pod nazw� : „Modernizacja ul. Wodzisławskiej w Turzy 
�l�skiej” w ramach Programu SAPARD – Rozwój i Poprawa Infrastruktury 
Obszarów Wiejskich  została podj�ta.  
Uchwała jest zał�cznikiem nr 8 do protokołu.  
 

c) projekt uchwały w sprawie  finansowania zadania pod nazw�: 
„Modernizacja    ul.      Wodzisławskiej   w     Turzy �l�skiej” 

                   w    ramach      Programu     SAPARD   –  Rozwój i Poprawa   
                   Infrastruktury Obszarów Wiejskich jest zał�cznikiem  nr 9 
                  do protokołu. 
 
 

Opini� Komisji  Infrastruktury, Rolnictwa i ochrony �rodowiska  przedstawił 
Przewodnicz�cy Komisji  p. Tadeusz Skatuła.  
Komisja wydała pozytywn� opini�  w przedmiotowej sprawie.  
 
Opini� Komisji Bud�etu i Finansów przedstawił Przewodnicz�cy Komisji 
p. Mieczysław Kowalski.  
Komisja wydała  pozytywn� opini�  w przedmiotowej sprawie.  
 
Opinie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przeciwdziałania Bezrobociu i Promocji 
Powiatu  przedstawił Przewodnicz�cy Komisji p.  Ireneusz Skupie�.   
Komisja wydała  pozytywn� opini�  w przedmiotowej sprawie.  
 

 
Głosów w dyskusji nie było. Nast�pnie Wiceprzewodnicz�ca Rady p. Krystyna 
Szymiczek przeprowadziła  głosowanie nad przyj�ciem uchwały, w którym udział 
wzi�ło 22 radnych. Za przyj�ciem uchwały było 22 radnych, głosów przeciwnych i 
wstrzymuj�cy nie było.  
Uchwała  Nr XXII/239/2004 w sprawie finansowania zadania pod nazw�:  
„Modernizacja    ul. Wodzisławskiej w Turzy �l�skiej” w ramach Programu 
SAPARD – Rozwój i Poprawa Infrastruktury Obszarów Wiejskich została 
podj�ta. 
Uchwała jest zał�cznikiem nr 10 do protokołu.  
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Ad. 8 
 
 
Wicestarosta p. Józef �ywina  odniósł si� do  interpelacji i  pyta�   pod adresem 
Zarz�du Powiatu  jakie zostały zgłoszone  w punkcie 5 i 6 porz�dku obrad.  
W sprawie interpelacji dotycz�cej  chodnika na ul. Rymera oraz  naprawy 
nawierzchni ul. Gło�y�skiej poinformował, i�  odpowied� zostanie  udzielona na 
najbli�szej sesji.  Dodał, �e w dniu dzisiejszym w przedmiotowej sprawie   zostało 
podpisane porozumienie zawieraj�ce  wysoko�� �rodków finansowych, przedmiot 
robót jak i terminy prac.  
W sprawie stanu prawnego uczelni na Wilchwach  powiedział, �e nie jest mu znany 
fakt niewypłacania  wynagrodze� dla pracowników dodaj�c, i� jest  to sprawa szkoły. 
Ponadto  powiedział, �e na  22 czerwca  zaplanowane jest spotkanie z 
przedstawicielami WSHE. Wszelkie informacje  jakie zostan� uzyskane w tym 
zakresie  przedstawione b�d� na sesji w dniu 28 czerwca.  
Natomiast w sprawie godziny  zwoływania sesji powiedział, �e zamierzeniem  było 
aby sesja rozpocz�ła si� tu� po zako�czeniu konferencji polityki o�wiatowej 
samorz�du terytorialnego, w której  uczestniczyli równie� radni i taka te�  była 
sugestia Zarz�du. 
Z kolei w sprawie opinii do Wojewódzkiego Planu  Zdrowotnego dla Województwa 
�l�skiego i  powiedział, �e Zarz�d poparł  realizacj� celów, jednocze�nie   wykazał  
na braki wynikaj�ce z  niezgodno�ci z nasz� strategi� w zakresie  słu�by zdrowia.  
W tej samej sprawie została poproszona do zabrania głosu  Naczelnik Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej p. Bo�ena Capek , która powiedziała  �e w zwi�zku z 
pismem  Wicemarszałka Województwa po gruntownej analizie dokumentu jakim jest   
Wojewódzki Plan Zdrowotny  przygotowana została stosowna odpowied�,  w której 
poparta została realizacja  celów  zało�onych w  programie, które s� zbie�ne z 
celami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia. Natomiast  w opinii wyartykułowano 
te�  bł�dy. Zwrócono uwag�, �e zmienione zasady kontraktowania i finansowania 
lecznictwa stacjonarnego doprowadzi� mog� do takiej  sytuacji , �e kondycja 
finansowa  naszych SPZOZ  b�dzie si� pogarsza�. Zwrócono uwag� na konieczno�� 
prowadzenia konsultacji  w trakcie tworzenia planów, a nie tylko  po ich zako�czeniu. 
 
 
Ad.9  
 
Wiceprzewodnicz�ca Rady p. Krystyna Szymiczek   zamkn�ła obrady XXII sesji 
Rady Powiatu Wodzisławskiego.  
 
 
 
 
Protokołowała  
Krystyna Kuczera.  
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