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     Protokół  nr XIX/04 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
w dniu 22 kwietnia 2004 r. 

 
 

Sesja Rady Powiatu rozpocz�ła si� w dniu 22 kwietnia 2004 r. o godz. 12.00. 
Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy Zespole 
Szkół Technicznych w Wodzisławiu �l�skim. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala otworzył sesj� i na podstawie listy 
obecno�ci stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 22 radnych. Lista 
obecno�ci radnych stanowi zał�cznik nr 1 do protokołu. W trakcie obrad liczba 
radnych zwi�kszyła si� do 25. Nast�pnie przywitał zaproszonych go�ci. Lista 
zaproszonych go�ci stanowi zał�cznik nr 2 do protokołu.  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e porz�dek obrad sesji 
został dostarczony radnym wraz z materiałami na sesj�, a przedstawiał si� 
nast�puj�co: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno�ci obrad.  
2. Przedstawienie porz�dku obrad.  
3. Przyj�cie protokołu  z obrad XVIII sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie od  ostatniej 

sesji. 
5. Informacja w sprawie aktualnej sytuacji finansowej ZOZ Wodzisław �l. i ZOZ 

Rydułtowy. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Wnioski i o�wiadczenia  radnych. 
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud�etu Powiatu za rok 2003 oraz 

podj�cie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarz�du Powiatu. 
a) przedstawienie sprawozdania Zarz�du z wykonania bud�etu Powiatu za 2003 

rok, 
b) opinia Składu Orzekaj�cego RIO o sprawozdaniu Zarz�du z wykonania 

bud�etu, 
c) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu bud�etu oraz w sprawie udzielenia 

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

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

bud�etu za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Zarz�dowi Powiatu.  
9. Ustanowienie flagi, flagi urz�dowej, bannerów oraz piecz�ci: Powiatu 

Wodzisławskiego, Rady Powiatu Wodzisławskiego, Zarz�du Powiatu 
Wodzisławskiego, Starosty Wodzisławskiego. 
a) opinie Komisji Rady Powiatu, 
b) dyskusja. 

10. Sprawozdanie z działalno�ci  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 
2003.  

11. Sprawozdania  z działalno�ci za 2003 rok nast�puj�cych jednostek:  
a) Powiatowego O�rodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, 
b) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,  
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c) Domu Pomocy Społecznej,  
d) Domu Dziecka. 

12. Informacja na temat skutków wej�cia do Unii Europejskiej dla Samorz�du 
Powiatowego.   
13.  Rozpatrzenie projektów  uchwał w nast�puj�cych sprawach: 

a) zmiany uchwały Nr XXVI272/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia    
29.01.2001r. z pó�niejszymi zmianami w sprawie zasad nabycia, zbycia i 
obci��enia nieruchomo�ci powiatu oraz ich wydzier�awiania lub 
wynajmowania na okres dłu�szy  ni� trzy lata, 

b) okre�lenia trybu post�powania  o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania 
oraz sposobu kontroli zleconego zadania,  

c) wyra�enia woli zbycia w drodze przetargu  udziału we współwłasno�ci w 
89/100 cz��ci nieruchomo�ci gruntowej zabudowanej, poło�onej w 
Wodzisławiu �l�skim – Wilchwach, Osiedle 1 Maja 23 b, b�d�cego 
własno�ci� Powiatu Wodzisławskiego,  

d) przyj�cia rezygnacji P. Henryka Wojtaszka i odwołania ze składu osobowego 
Rady Społecznej  SP ZOZ Rydułtowy, 

e) zmiany w składzie  osobowym Rady Społecznej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej  pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach”, 

f) zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok (w wyniku 
przeniesie� mi�dzy działami klasyfikacji bud�etowej), 

g) zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok, 
h) wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� Gorzyce na realizacj� 

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

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

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

zada� przy drogach powiatowych, 
l) przyznania medalu  honorowego  „Zasłu�ony dla Powiatu  Wodzisławskiego” 

- Pan Jerzy Rosół, 
m) przyznania medalu honorowego  „Zasłu�ony  dla Powiatu  Wodzisławskiego” 

- Pan Hans – Jürgen Schnipper. 
14. Odpowiedzi na zapytania radnych. 
15.  Informacje bie��ce.  
16. Zamkni�cie  obrad  XIX sesji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala zaproponował wniesienie poprawki             
do porz�dku obrad sesji poprzez wykre�lenie z niego punktu 9 wraz z podpunktami. 
Poinformował, i� podj�cie uchwały w sprawie ustanowienia flagi, flagi urz�dowej, 
bannerów oraz piecz�ci: Powiatu Wodzisławskiego, Rady Powiatu Wodzisławskiego, 
Zarz�du Powiatu Wodzisławskiego, Starosty Wodzisławskiego planuje umie�ci�             
w porz�dku obrad sesji uroczystej. 
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przyst�pił do głosowania nad 
zgłoszon� przez siebie poprawk� do porz�dku obrad. W głosowaniu wzi�ło udział 22 
radnych. Za przyj�ciem poprawki głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie 
było, 2 radnych wstrzymało si� od głosu. Poprawka została przyj�ta. 
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Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala zwrócił si� do radnych o zgłaszanie 
ewentualnych uwag do porz�dku obrad sesji.  
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina na wniosek Zarz�du Powiatu poprosił                    
o wycofanie z porz�dku obrad sesji punktu 13 a) – „Rozpatrzenie projektu uchwały          
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/272/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia    
29.01.2001r. z pó�niejszymi zmianami w sprawie zasad nabycia, zbycia i obci��enia 
nieruchomo�ci powiatu oraz ich wydzier�awiania lub wynajmowania na okres dłu�szy  
ni� trzy lata”, ze wzgl�du na nieaktualno�� tego tematu. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przyst�pił do głosowania nad poprawk� 
zgłoszon� przez Wicestarost� Powiatu, aby z porz�dku obrad wykre�li� punkt 13 a). 
W głosowaniu wzi�ło udział 22 radnych. Za przyj�ciem poprawki głosowało 21 
radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał si� od głosu. Poprawka 
została przyj�ta.  
 
Porz�dek obrad sesji wraz z przyj�tymi poprawkami przedstawiał si� nast�puj�co:  
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno�ci obrad.  
2. Przedstawienie porz�dku obrad.  
3. Przyj�cie protokołu  z obrad XVIII sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie od  ostatniej 

sesji. 
5. Informacja w sprawie aktualnej sytuacji finansowej ZOZ Wodzisław �l. i ZOZ 

Rydułtowy. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Wnioski i o�wiadczenia  radnych. 
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud�etu Powiatu za rok 2003 oraz 

podj�cie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarz�du Powiatu. 
a) przedstawienie sprawozdania Zarz�du z wykonania bud�etu Powiatu za 2003 

rok, 
b) opinia Składu Orzekaj�cego RIO o sprawozdaniu Zarz�du z wykonania 

bud�etu, 
c) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu bud�etu oraz w sprawie udzielenia 

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

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

bud�etu za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Zarz�dowi Powiatu.  
9. Sprawozdanie z działalno�ci  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 

2003.  
10. Sprawozdania  z działalno�ci za 2003 rok nast�puj�cych jednostek:  

a) Powiatowego O�rodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, 
b) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,  
c) Domu Pomocy Społecznej,  
d) Domu Dziecka. 

11. Informacja na temat skutków wej�cia do Unii Europejskiej dla Samorz�du 
Powiatowego.   

12. Rozpatrzenie projektów  uchwał w nast�puj�cych sprawach: 
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a) okre�lenia trybu post�powania  o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania 
oraz sposobu kontroli zleconego zadania,  

b) wyra�enia woli zbycia w drodze przetargu  udziału we współwłasno�ci w 
89/100 cz��ci nieruchomo�ci gruntowej zabudowanej, poło�onej w 
Wodzisławiu �l�skim – Wilchwach, Osiedle 1 Maja 23 b, b�d�cego 
własno�ci� Powiatu Wodzisławskiego,  

c) przyj�cia rezygnacji P. Henryka Wojtaszka i odwołania ze składu osobowego 
Rady Społecznej  SP ZOZ Rydułtowy, 

d) zmiany w składzie  osobowym Rady Społecznej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej  pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach”, 

e) zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok (w wyniku 
przeniesie� mi�dzy działami klasyfikacji bud�etowej), 

f) zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok, 
g) wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� Gorzyce na realizacj� 

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

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

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

zada� przy drogach powiatowych, 
k) przyznania medalu  honorowego  „Zasłu�ony dla Powiatu  Wodzisławskiego” - 

Pan Jerzy Rosół, 
l) przyznania medalu honorowego  „Zasłu�ony  dla Powiatu  Wodzisławskiego” - 

Pan Hans – Jürgen Schnipper. 
13. Odpowiedzi na zapytania radnych. 
14. Informacje bie��ce.  
15. Zamkni�cie  obrad  XIX sesji. 
 
 
Ad. 3 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przyst�pił do głosowania nad przyj�ciem 
protokołu z obrad XVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 18 marca 2004 r.              
W głosowaniu wzi�ło udział 22 radnych. Protokół został przyj�ty przy 20 głosach            
za przyj�ciem, bez głosów przeciwnych, przy 2 wstrzymuj�cych si�. 
 
 
Ad. 4 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina w zast�pstwie za Starost� Powiatu przedstawił 
sprawozdanie z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie od ostatniej sesji. 
Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 3 do protokołu.  
 
 
Ad. 5 
 
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. B. Capek przedstawiła 
informacj� w sprawie aktualnej sytuacji finansowej ZOZ Wodzisław �l. i ZOZ  
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Rydułtowy. Przedstawiła tak�e stan realizacji programów naprawczych w ZOZ 
Wodzisław i ZOZ Rydułtowy. Informacje te stanowi� zał�cznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Ad. 6 
 
Radny p. M. Kowalski zło�ył interpelacj� dotycz�c� stanu dróg powiatowych. 
Interpelacja ta stanowi zał�cznik nr 5 do protokołu. 
 
Radny p. D. Majcherek zapytał jaka jest przyczyna negatywnego rozpatrzenia przez 
Zarz�d Powiatu pisma Prezesa Towarzystwa Miło�ników Rydułtów, dotycz�cego 
umieszczenia w gazecie „Kluka” informacji na temat Powiatu Wodzisławskiego oraz 
odrzucenia oferty Trybuny �l�skiej w sprawie prezentacji promocyjnej Powiatu. 
Wyraził tak�e niezadowolenie z udzielanych przez Zarz�d Powiatu odpowiedzi na 
składane przez niego zapytania. 
 
Radny p. J. Rosół zadał nast�puj�ce pytania: 
- odno�nie posiedzenia Zarz�du w dniu 24.03.2004 r. pkt 2 - zapytał co oznacza, �e 
Zarz�d wyraził wol� przekazania budynków Gminie Godów zgodnie z przepisami 
prawa, dlaczego zaznaczono, i� odb�dzie si� to zgodnie z przepisami prawa;  
- odno�nie posiedzenia Zarz�du w dniu 24.03.2004 r. pkt 8 - zapytał jakie s� 
zamierzenia Zarz�du w stosunku do  nieruchomo�ci poło�onej przy ul. Bogumi�skiej-
Mendego, jakie wi��� si� z tym problemy;  
- odno�nie posiedzenia Zarz�du w dniu 14.04.2004 r. pkt 3 - poprosił 
Przewodnicz�cego Rady, aby udzielił radnym szerszej informacji na temat uchwały 
Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zbiornika Racibórz Dolny;  
- odno�nie posiedzenia Zarz�du w dniu 21.04.2004 r. pkt 1 e), f) - zapytał jakie �rodki 
finansowe zostan� przekazane z PFO�iGW na realizacj� zada�: „Budowa kanalizacji 
deszczowej wzdłu� ul. 1 Maja w Skrzyszowie – etap II” oraz „Budowa kanalizacji 
deszczowej wzdłu� ul. Szybowej w Krostoszowicach”; 
- odno�nie posiedzenia Zarz�du w dniu 21.04.2004 r. pkt 5 - zapytał czy we 
władzach Zwi�zku Subregionu Zachodniego Województwa �l�skiego nie ma stałego 
przedstawiciela Powiatu i za ka�dym razem Zarz�d b�dzie wyznaczał osob� 
reprezentuj�c� Powiat;  
- zapytał co Zarz�d zamierza zrobi�, jakie decyzje zamierza podj�� w zwi�zku z 
trudn� sytuacj� na drogach.  
 
 
Radny p. J. Szcz�sny zabrał głos odno�nie posiedzenia Zarz�du w dniu 
24.03.2004r. pkt 2 dotycz�cego rozpatrzenia pisma Gminy Godów w sprawie 
mo�liwo�ci nieodpłatnego przej�cia przez gmin� budynków o�rodków zdrowia w 
Skrzyszowie, Godowie i Gołkowicach. Przypomniał, �e kwestia przej�cia budynków 
ci�gnie si� od poprzedniej kadencji. Wówczas stanowisko Zarz�du było takie, �e 
mo�na rozpatrywa� taki przypadek pod warunkiem, �e gmina przejmie razem z 
budynkami obowi�zek zapewnienia opieki zdrowotnej na terenie gminy. Zapytał czy 
w obecnej sytuacji Zarz�d podtrzymuje to samo stanowisko. Zwrócił uwag�, i� je�eli 
Powiat przeka�e gminom zadania z zakresu zapewnienia opieki zdrowotnej, to 
pewien zakres zada� Powiatu zostanie zmniejszony. Ponadto, gminy chc� te� 
przejmowa� drogi powiatowe, a mo�liwe �e b�d� chciały przej�� szkoły �rednie. 
Wkrótce mo�e si� zdarzy�, i� wi�kszo�� zada� zostanie przekazanych gminom i 
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oka�e si�, �e powiaty nie maj� po co funkcjonowa�. Nast�pnie odniósł si� do 
posiedzenia Zarz�du w dniu 14.04.2004 r. pkt 1 – „Zarz�d zaopiniował plan 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisław �l. obejmuj�cego teren przy 
ul. Rybnickiej i ul. 26 Marca wraz z prognoz� skutków budowy obiektów handlowych 
o powierzchni powy�ej 2 tys. m2” Stwierdził, i� temat ten jest obecnie bardzo gor�cy, 
ze wzgl�du na protesty handlowców i firm usługowych. Powiedział, �e mo�na uzna�, 
i� problem ten nie dotyczy Powiatu, gdy� nieruchomo�ci sprzedaje Miasto Wodzisław 
�l., jednak sprzeda� tych nieruchomo�ci, a tak�e powstanie hipermarketów 
spowoduje zmniejszenie zatrudnienia, wi�c zwi�kszenie bezrobocia, a to ju� jest 
problem Powiatu. Zapytał jakie jest stanowisko oficjalne Zarz�du w tej kwestii, czy 
Zarz�d popiera inicjatyw� sprzeda�y gruntów.  
 
Radny p. P. Cybułka - zło�ył interpelacj� w imieniu Klubu Radnych Ruch Demokracji 
Lokalnej nast�puj�cej tre�ci: 
 
„W odpowiedzi Zarz�du Powiatu w sprawie przeprowadzenia post�powania 
wyja�niaj�cego, dotycz�cego nieprawidłowo�ci w dor�czeniu korespondencji 
skierowanej do Klubu Radnych RDL Zarz�d posługuje si� Rozporz�dzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej 
dla organów powiatu. Zarz�d posługuje si� § 6 ust. 7 pkt 1 oraz § 6 ust. 11, a pomija 
§ 6 ust. 3, który mówi, �e przesyłki specjalnego rodzaju m.in. listy polecone 
kancelaria wpisuje do rejestru wysyłek specjalnego rodzaju, według wzoru 
ustalonego przez kierownika wydziału wła�ciwego w sprawach organizacyjnych                
w urz�dzie, sporz�dza o tym adnotacj� w obr�bie piecz�ci wpływu i bezzwłocznie 
dor�cza adresatowi za pokwitowaniem. O skierowaniu pisma do Biura Prawnego nie 
powinna decydowa� jego tre��, lecz adresat czyli Klub Radnych RDL  (…) Pismo nie 
miało dekretacji Starosty, a p. Aleksandra Miera w swoim wyja�nieniu z dnia 
19.03.2004 r. nie podaje daty jego odbioru oraz jego zwrotu, zatem w rzeczywisto�ci 
przesyłka trafiła do Wicestarosty. Sekretarz Powiatu przekazał je 11.03.2004 r.                  
do biura radców prawnych. Najprawdopodobniej odpowiedzialnym za ten stan jest 
Wicestarosta, który znaj�c prawne obowi�zki radców prawnych do zachowania 
tajemnicy zawodowej, ju� na marcowej sesji Rady Powiatu podał publicznie 
bezpieczne unikni�cie odpowiedzialno�ci, wmanipulował w to Biuro Prawne 
Starostwa. Byłbym w stanie uwierzy�, �e rutynowo skierowano korespondencj� do 
prawników, ale stan postanowienia prokuratorskiego nosił znamiona czynnego 
u�ywania, a okre�laj�c dosadnie wygl�dało ono „jak wyci�gni�te psu z gardła”, nie 
podejrzewam o ten czyn p. Aleksandr�. Z kolei wyja�nienia Sekretarza Powiatu              
p. Seemanna w punkcie 3 nie s� wiarygodne, bo oparte tylko na o�wiadczeniu 
urz�dniczki, a nie kserokopii ksi��ki podawczej, w której miałaby potwierdzi� odbiór 
p. inspektor Biura Prawnego Starostwa. By zwróci� pismo adresatowi nie trzeba 
umawia� si� za po�rednictwem sekretarki na wizyt� u Wicestarosty, chyba �e si� 
chce rozprawia� nad cudz� korespondencj�. Zgodnie z wyja�nieniem Sekretarza             
w punkcie 7, otrzymał on pismo od Wicestarosty 11.03.2004 r. z poleceniem 
przekazania do Biura Rady, a z kolei do Klubu Radnych RDL. Tak wi�c mo�na 
przypuszcza�, �e korespondencja do Klubu Radnych RDL  od 5 -11. 03 2004 r. 
znajdowała si� w posiadaniu Wicestarosty. O dalszych losach sprawy zadecyduje 
Klub Radnych RDL na najbli�szym posiedzeniu.”  
 
Radny p. T. Sobala zadał pytanie do posiedzenia Zarz�du z dnia 14.04.2004 r.                 
pkt 1. Powiedział, �e chciałby si� zapozna� z prognoz� skutków budowy obiektów 
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handlowych na terenie Miasta Wodzisławia �l., jakie to s� skutki, je�eli chodzi                  
o zatrudnienie i czy były rozpatrywane skutki pracy zakładów rzemie�lniczych.  
 
Radny p. Mirosław Szymanek zapytał czy zadania realizowane w Połomi przez 
PZD w ramach dofinansowania z PFO�iGW s� wskazywane przez wójta gminy, czy 
zadania te s� konsekwencj� innych działa� oraz jaka jest procedura przyznawania 
tych �rodków. Zauwa�ył, �e od pewnego czasu inwestycje wykonywane przez PZD 
maj� miejsce tylko w Połomi, mimo �e s� do realizacji tak�e zdania w Mszanie                 
i innych sołectwach.  
 
Radny p. P. Cybułka zwrócił si� o przedstawienie szerszej informacji w sprawie 
zaopiniowania przez Zarz�d Powiatu Gminnego Programu Ochrony �rodowiska dla 
Gminy Radlin. 
 
 
Ad. 7 
 
Radny p. P. Cybułka wyraził sprzeciw wobec propozycji przekazywania gminom 
maj�tku Powiatu. Ju� jedna darowizna została przekazana Gminie Rydułtowy, która 
doprowadziła budynki do dewastacji. Wyzbywanie si� maj�tku przez Powiat mo�e 
doprowadzi� w dalszej perspektywie do stanu, �e nie b�dzie miał on czym 
administrowa� i powstanie wtedy pytanie po co taki Powiat. Nast�pnie zło�ył w 
imieniu Klubu Radnych RDL  o�wiadczenie nast�puj�cej tre�ci: 
„Z przykro�ci� informujemy Wysoka Rad�, �e Klub nie we�mie udziału w głosowaniu 
nad uchwał� punktu 12 k) i l)  poniewa� Rada przyjmuj�c uchwał� o powołaniu 
kapituły do przyznawania medalu  „Zasłu�ony dla Powiatu Wodzisławskiego” 
spowodowała, i� do kapituły weszli tylko Przewodnicz�cy Komisji. Klub RDL nie ma 
przewodnictwa w �adnej Komisji, st�d te� nie mógł swojej woli wyrazi� i nie mo�e             
w takim razie bra� udziału w głosowaniu”.      
 
Radny p. I. Skupie� powiedział, �e Komisja Rozwoju Gospodarczego, 
Przeciwdziałania Bezrobociu i Promocji Powiatu otrzymała do zaopiniowania projekty 
uchwał w sprawie nadania medalu honorowego. Jednak na posiedzeniu Komisji 
pojawiły si� pewne w�tpliwo�ci. Według Komisji, do czasu pozytywnego 
zaopiniowania przez Kapituł� kandydatów do uhonorowania medalem, nazwiska tych 
osób powinny mie� charakter utajniony. Zdaniem Komisji sprawa ta jest innego 
rodzaju ni� wszystkie sprawy zazwyczaj rozpatrywane przez Rad� i nie mo�na 
dopu�ci� do upolitycznienia kwestii przyznawania medalu oraz  do tego, aby t� ide� 
w jaki� sposób skompromitowa�. Kolejn� w�tpliwo�� budzi opiniowanie projektów 
uchwał w sprawie przyznania medalu przez poszczególne Komisje. Je�eli Kapituła           
w głosowaniu tajnym wydaje pozytywn� opini�, to dyskusje na Komisjach wokół tego 
tematu s� niepotrzebne i wystarczy przyj�cie pewnego stanowiska tylko na sesji. 
Jego zdaniem bez wzgl�du na to, w jaki sposób kandydatury b�d� opiniowane, to 
podj�cie uchwały powinno si� odby� w głosowaniu tajnym, ale wynik tego 
głosowania nie powinien by� przedstawiany, bo w ten sposób b�dzie mo�na osobom 
które kandyduj� do tego medalu wyrz�dzi� przykro��. Podkre�lił, �e nie nale�y 
sprawy przyznawania medalu upolitycznia�.  
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Radny p. P. Cybułka podkre�lił, �e fakt nie brania udziału w głosowaniu przez Klub 
Radnych  RDL nie odnosi si� do konkretnych osób, nie chodzi o deprecjonowanie ich 
zasług, które Klub docenia. Postawa Klubu jest protestem przeciwko braku 
mo�liwo�ci regulaminowego wypowiedzenia si� na temat kandydatur zgłoszonych do 
tego zaszczytnego tytułu.   
 
Radny p. T. Sobala poinformował, �e w drugiej połowie kwietnia br. powstała 
kongregacja przemysłowo-handlowa zrzeszaj�ca handlowców i kupców. Jest to twór 
organizacyjny z przeło�eniem na miasto Jastrz�bie i na Warszaw�. Zrzesza ona 
rzemie�lników  tzw. „braci kupieckiej” z prawie całego Powiatu Wodzisławskiego.  
 
Radny p. P. Cybułka poinformował, �e 21.04.2004r. otrzymał informacj� z Komendy 
Powiatowej Policji w Wodzisławiu �l., �e na podstawie art. 305 § 4 kpk zawiadamia 
si� go,  i� w sprawie podejrzenia zatajenia prawdy w za�wiadczeniu maj�tkowym 
przez Dyrektora SP ZOZ Rydułtowy Romana Kubka, 16.04.2004 wszcz�to �ledztwo 
o przest�pstwo okre�lone w art. 233  § 1. 
 
Radny p. M. Szymanek poinformował o V Powiatowych Dniach Kultury i Sportu. 
Stwierdził, i� jest to wa�ne wydarzenie dla całego Powiatu, które rozpocz�ło si� dnia 
poprzedniego przegl�dem zespołów folklorystycznych w Połomi. Powiedział,                   
i� udał si� tam i stwierdził z przykro�ci�, �e oprócz Wicestarosty Powiatu, 
Wiceprzewodnicz�cej Rady Powiatu i jego osoby nie było tam nikogo z Rady 
Powiatu. Zwrócił uwag�, �e przynajmniej poprzez uczestnictwo w obchodach tych 
„Dni” mo�na doceni� prac� sztabu ludzi, dlatego gor�co zach�ca i prosi �eby 
podczas V Powiatowych Dni Kultury i Sportu, tak�e radni zaszczycili je swoj� 
obecno�ci�. Wyraził, nadziej�, i� w zwi�zku z ogólnym procesem socjalizacji, 
decyzje podejmowane przez radnych w przyszło�ci, b�d� korzystne dla działa� 
kulturalnych i sportowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.    
 
Radny p. J. Szcz�sny zgłosił wniosek, aby na jednej z najbli�szych sesji Zarz�d 
przedstawił informacj� dotycz�c� korzy�ci jakie płyn� dla Powiatu w zwi�zku z jego 
uczestnictwem w zwi�zkach i stowarzyszeniach. Głównie chodzi o Subregion 
Zachodni, bo Powiat jest od kilku lat w tym stowarzyszeniu, a nigdzie nie mo�na si� 
dowiedzie� jakie s� efekty tego uczestnictwa. Wyraził tak�e zdziwienie                             
i rozczarowanie, �e po raz drugi w II kadencji Rady, gdy na teren naszego Powiatu 
przyje�d�a delegacja z Recklinghausen, to tak jak i przy pierwszej wizycie radni nie 
s� poinformowani o przebiegu  i programie wizyty, nie ma w programie wizyty 
spotkania ogólnego z wszystkimi radnymi, czy chocia�by z przedstawicielami 
wszystkich klubów.  
 
 
Ad. 8 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poprosił Wicestarost� p. J. 	ywin�                
o przedstawienie sprawozdania Zarz�du Powiatu z wykonania bud�etu za 2003 rok. 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina przedstawił sprawozdanie Zarz�du z wykonania 
bud�etu Powiatu za 2003 rok. Powiedział, �e zgodnie z tre�ci� art. 136 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych zarz�d samorz�du terytorialnego                
w terminie do 31 marca nast�pnego roku przedstawia organowi stanowi�cemu 
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sprawozdanie roczne z wykonania bud�etu i przesyła je Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej. Zarz�d Powiatu Wodzisławskiego wypełnił nało�one na niego 
ustawowo obowi�zki i na posiedzeniu w dniu 24 marca br. podj�ł uchwał� w sprawie 
przedstawienia Radzie Powiatu oraz RIO sprawozdania z wykonania bud�etu za 
2003 rok. Podstaw� tego sprawozdania s� w szczególno�ci: roczne sprawozdanie            
z wykonania planu dochodów bud�etowych, roczne sprawozdanie z wykonania planu 
wydatków bud�etowych, kwartalne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach 
zwi�zanych z wykonywaniem zada� z zakresu administracji rz�dowej oraz innych 
zada� zleconych ustawami. Minimalny stopie� szczegółowo�ci sprawozdania                   
z wykonania bud�etu jednostek samorz�du terytorialnego obejmuje zgodnie z tre�ci� 
art. 136 zestawienie dochodów i wydatków bud�etowych. Przedło�one pod obrady 
Rady Powiatu sprawozdanie spełnia te wymagania i obejmuje: ocen� ogóln� 
bud�etu; omówienie zmian dokonywanych w planie dochodów i wydatków; 
omówienie sytuacji finansowej bud�etu; przedstawienie wykonania dochodów 
własnych; wyszczególnienie �rodków otrzymanych z bud�etu pa�stwa, bud�etów 
gmin, samorz�du województwa oraz funduszy celowych; przedstawienie wykonania 
wydatków bud�etu za 2003 rok; omówienie tzw. gospodarki pozabud�etowej 
obejmuj�cej fundusze, zakłady bud�etowe oraz �rodki specjalne; wnioski ko�cowe. 
Bud�et Powiatu Wodzisławskiego za rok 2003 przyj�ty został w dniu 19.12.2002 r. 
odpowiedni� uchwał� Rady Powiatu. Po stronie dochodów zamykał on si� kwot� 
70 075 463 zł, a po stronie wydatków kwot� 69 757 227 zł Ró�nic� mi�dzy 
dochodami, a wydatkami w kwocie 318 236 zł stanowi� rozchody z tytułu spłaty 
zaci�gni�tych przez Powiat kredytów i po�yczek, takich jak: po�yczka z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej zwi�zana z 
termomodrenizacj� Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowawczego na kwot� 
132 704 zł oraz kredyt z PKO BP przeznaczony na zakup solarko-piaskarki i no�nika 
pod ni� w kwocie 185 532 zł W ci�gu 2003 roku dokonano zmian po stronie 
dochodów i wydatków, które w konsekwencji doprowadziły do zmniejszenia bud�etu, 
w zwi�zku z czym po stronie dochodów bud�et zamkn�ł si� kwot� 61 349 312 zł, 
natomiast po stronie wydatków kwot� 63 083 993 zł. Wygenerowany na koniec roku 
bud�etowego deficyt w kwocie 1 734 681 zł sfinansowano, stosowanie do tre�ci art. 
112 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z zaci�gni�tych kredytów i po�yczek             
w kwocie 1 527 760 zł oraz innych �ródeł, takich jak umorzenie po�yczki przez 
WFO�iGW oraz wolnych �rodków powstałych jako nadwy�ki �rodków pieni��nych na 
rachunku bud�etu, wynikaj�cych z rozlicze� kredytów i po�yczek z lat ubiegłych. 
Dokonane w ci�gu roku bud�etowego zmniejszenie dochodów o kwot� 8 726 151 zł 
spowodowane było zmniejszeniem dotacji celowych z bud�etu pa�stwa na zadania 
bie��ce z zakresu administracji rz�dowej oraz inne zadania zlecone realizowane 
przez Powiat, w kwocie 11 788 000 zł. Przyczyn� takiego stanu rzeczy był przede 
wszystkim fakt, i� jednostki organizacyjne policji przestały wchodzi� w skład 
powiatowych słu�b, inspekcji i stra�y w rozumieniu art. 33 ustawy o samorz�dzie 
powiatowym. Pó�niejsze zwi�kszenia bud�etu nie były na tyle znacz�ce, aby pokry� 
powstały w wyniku tych zmian organizacyjnych ubytek. W�ród powa�nych zwi�ksze� 
w bud�ecie nale�y wymieni� zwi�kszenie cz��ci o�wiatowej subwencji ogólnej                
w kwocie 1 067 292 zł. Zmian w bud�ecie dokonywano zgodnie z zasadami 
wynikaj�cymi z ustawy o finansach publicznych, przy czym Zarz�d Powiatu 
korzystaj�c z przysługuj�cych mu na podstawie tej ustawy uprawnie�, jak                           
i upowa�nie� wynikaj�cych z uchwały bud�etowej podj�ł 74 uchwały w sprawie 
zmian w planie dochodów i wydatków bud�etu na rok 2003. Z zaplanowanych na 
2003 rok dochodów  w wysoko�ci 61 349 312 zł wykonano 60 816 122 zł tj. 99,13% 
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planu. W�ród dochodów najpowa�niejsz� pozycj� zajmuj� subwencje, stanowi� one 
a� 62% dochodów wykonanych. Cz��� o�wiatowa subwencji w kwocie 32 874 000 zł 
stanowi 87,02% kwoty subwencji przypadaj�cej na Powiat w całym 2003 roku.  
Cz��� drogowa subwencji ogólnej w kwocie 3 305 914 zł stanowi 8,75% subwencji, 
natomiast subwencja wyrównawcza w kwocie 12 597 919 zł stanowi jedynie 4,23% 
kwoty subwencji przypadaj�cych na Powiat. Otrzymane w kwocie 16 647 693 zł 
dotacje stanowi� 27,37% zrealizowanych dochodów. W�ród dotacji podstawowe 
znaczenie maj� dotacje na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji 
rz�dowej i inne zadania zlecone powiatowi do wykonywania na podstawie ustaw, 
stanowi� one 90,3% ogółu przyznanych dotacji. Pozostałe 9,7% to dotacje 
otrzymane z bud�etów gmin, miast i województwa oraz z bud�etu pa�stwa, a tak�e  
z funduszy celowych na zadania własne, bie��ce i inwestycyjne. Z zaplanowanych 
6 092 413 zł dochodów własnych zrealizowano 5 802 530 zł, tj. 95,24% w stosunku 
do zało�e� przyj�tych w bud�ecie. 
ródłem dochodów własnych s� dochody 
wygenerowane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz 1% udziału Powiatu              
w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokie, a� 99,13% wykonanie 
dochodów ma swoje uzasadnienie w fakcie, i� bud�et na rok 2003  miał charakter 
dotacyjno-subwencyjny, co w znacznym stopniu przes�dzało o przewidywalno�ci 
jego strony dochodowej ju� na etapie planowania. Dochody z tytułu zaplanowanych 
subwencji w kwocie 37 778 000 zł wykonano w 100%. Je�eli chodzi o dotacje 
celowe, to z zaplanowanych 16 685 546 zł wykonano 16 647 693 zł tj. 99,77%. 
Nale�ne Powiatowi dotacje i subwencje spływały planowo i w wysoko�ciach 
wynikaj�cych z przesłanych decyzji, aczkolwiek wła�nie wysoko�� dotacji budzi wiele 
w�tpliwo�ci. Szereg ustaw nakłada na jednostki samorz�du terytorialnego obowi�zek 
wykonywania zada� z zakresu administracji rz�dowej, które przynajmniej w teorii 
powinny by� w cało�ci finansowane z dotacji bud�etowej, praktyka jest niestety 
odmienna. Samorz�dy s� stawiane przed faktem, i� dotacje przekazywane z bud�etu 
pa�stwa s� niewystarczaj�ce, a wi�c w konsekwencji jednostki samorz�du 
przekazuj� na realizacj� tych zada� �rodki własne. Tytułem przykładu wskaza� 
mo�na chocia�by działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawno�ci. Zgodnie z odpowiednimi przepisami o rehabilitacji zawodowej             
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Starosta w ramach zada�            
z zakresu administracji powołuje i odwołuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 
Stopniu Niepełnosprawno�ci. Zawarte w przedmiotowej sprawie porozumienie                
z Miastem Rybnik przewiduje przekazanie w cało�ci dotacji na powy�szy cel oraz 
dofinansowanie tego Zespołu ze �rodków własnych Powiatu, w sytuacji kiedy dotacja 
oka�e si� niewystarczaj�ca. Niezadowalaj�co przedstawia si� wykonanie dochodów 
własnych Powiatu - z zaplanowanych 6 092 413 zł wykonano 5 802 530 zł tj. 95,24%. 
W�ród dochodów własnych najwa�niejsz� pozycj� stanowi� dochody wypracowane 
przez jednostki organizacyjne Powiatu, stanowi� one kwot� 4 303 643 zł tj. ponad 
74%. Na bardzo niskim poziomie kształtuj� si� dochody z tytułu pobranych opłat 
komunikacyjnych, z zaplanowanych 2 844 000 zł zrealizowano 2 401 000 zł tj. 90% 
planu. Wykonanie bud�etu w poszczególnych jednostkach bud�etowych kształtuje 
si� ró�nie. S� jednostki takie jak Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego               
i Doradztwa Metodycznego, które wypracowało dochody na poziomie prawie 300%          
z zaplanowanych, co stanowi jednak�e jedynie 8 940 zł. S� równie� takie jednostki 
bud�etowe, które zrealizowały dochody znacznie poni�ej zało�e� przyj�tych w planie 
dochodów. Wpływy z tytułu nale�nego Powiatowi udziału w podatku dochodowym od 
osób fizycznych stanowi� 25,83% wykonanych dochodów własnych. Nale�y 
nadmieni�, i� zrealizowano jedynie 92,89% planu tych dochodów, bowiem                      
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z zaplanowanych 1 613 604 zł wykonano 1 498 887 zł. Niewykonanie dochodów              
w zakresie nale�nego Powiatowi udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 
nie jest czym� nowym, a raczej ze wzgl�du na swoj� powtarzalno�� stanie si� 
reguł�. Rokrocznie prognozy Ministerstwa Finansów w tym zakresie przyjmowane 
jako zało�enia bud�etowe s� zawy�one, nale�y jednak pami�ta� �e skala 
sygnalizowanego problemu w bud�ecie na 2003 rok jest mniejsza od tej z jak� 
Powiat b�dzie miał prawdopodobnie do czynienia w 2004 roku i w latach nast�pnych, 
kiedy b�dzie obowi�zywa� nowa ustawa o dochodach jednostek samorz�du 
terytorialnego. Z zaplanowanych w bud�ecie na rok 2003 wydatków w kwocie               
63 083 993 zł zrealizowano 61 267128 zł tj. 97,12% w stosunku do zało�e� 
przyj�tych w planie wydatków. W�ród wydatków najpowa�niejsza grup� stanowi� 
wydatki bie��ce, na ten cel przeznaczono kwot� 58 210 616 zł tj. ponad 95%. 
Pozostałe 4,99% wydatków, to wydatki inwestycyjne zamykaj�ce si� kwot�                     
3 056 512 zł. Najpowa�niejsze obci��enia bud�etu to wydatki na wynagrodzenia              
i pochodne z tytułu zatrudnienia pracowników w jednostkach organizacyjnych 
Powiatu, stanowi� one 39 412 zł  tj. 64,15%. Jednak�e ju� w dziale 801 – O�wiata               
i wychowanie wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowi� a� 80% wydatków 
zrealizowanych w ramach tego działu. Pozostała cz��� wydatków bie��cych 
przeznaczona była m.in. na zakup towarów i usług niezb�dnych do prawidłowego 
funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu, jak równie� do dokonywania 
remontów oraz innych prac maj�cych na celu utrzymanie nieruchomo�ci w nale�ytym 
stanie. Stopie� wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji 
bud�etowej jest ró�ny. Jest on w znacznym stopniu zale�ny od �ródła finansowania 
zadania, b�d� te� jednostki. Obszary, które finansowane s� ze �rodków 
pochodz�cych z dotacji celowych charakteryzuj� si� wysokim stopniem wykonania 
wydatków. Tytułem przykładu wskaza� mo�na dział 710 – Działalno�� usługowa,            
w której zrealizowano 100% zaplanowanych wydatków, w 100% wykorzystano tak�e 
dotacj� pochodz�c� z bud�etu województwa w ramach rozdziału 60 013 – Drogi 
publiczne wojewódzkie. Bardzo zbli�one do zaplanowanych s� równie� wydatki, 
których �ródłem finansowania jest cz��� o�wiatowa subwencji ogólnej - w 99,99% 
wykonano plan wydatków w rozdziale 80 111 – Gimnazja specjalne, w 99,98% 
zrealizowano wydatki w rozdziale 80 134 – Szkoły zawodowe specjalne, jedynie                   
w rozdziale 80 130 – Szkoły zawodowe odnotowano wykonanie wydatków                      
w znacznym stopniu odbiegaj�ce od zało�e� przyj�tych w planie. Przyczyn� takiego 
stanu rzeczy było prognozowanie wydatków inwestycyjnych na podstawie 
kosztorysów inwestorskich, w których przewidywane koszty s� zwykle daleko wy�sze 
od tych rzeczywi�cie ponoszonych w trakcie prac, po przeprowadzeniu dobrze 
zorganizowanych post�powa� o zamówienie publiczne. Wydatkowanie �rodków               
w obszarach całkowicie, b�d� cz��ciowo finansowanych ze �rodków własnych 
Powiatu to najbardziej wra�liwy punkt bud�etu.  Permanentne niewykonywanie planu 
dochodów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i dochodów 
generowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu stawia pod znakiem zapytania 
mo�liwo�� finansowania wielu planowanych na pocz�tku roku zada�, st�d te� 
niezmiernie wa�nym zadaniem jest stałe monitorowanie wydatków, tak aby w 
pierwszej kolejno�ci zabezpieczy� �rodki na zapłat� ci���cych na Powiecie 
zobowi�za� – wynagrodzenia pracowników, zobowi�zania publiczno-prawne, spłata 
zaci�gni�tych po�yczek i kredytów. Wydatki maj�tkowe stanowi� niecałe 5% 
zrealizowanych w 2003 roku ogółu wydatków. Znakomita wi�kszo��, bo a� 93,6% 
nakładów inwestycyjnych została poniesiona na zadania zwi�zane z 
termomodrenizacj� Zespołu Szkół Technicznych tj. 1 539 973 zł oraz funkcjonowanie 
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Powiatowego Zarz�du Dróg. Wielka dysproporcja pomi�dzy wydatkami bie��cymi a 
maj�tkowymi jest dowodem na to, �e ilo�� �rodków, które s� do dyspozycji 
samorz�du powiatowego jest niewystarczaj�ca i pozwala jedynie na zaspokojenie 
podstawowych bie��cych potrzeb. Realizowanie działa� inwestycyjnych na wi�ksz� 
skal�, nawet przy wykorzystaniu �rodków zewn�trznych jest ograniczone, a 
radykalne zmiany w bud�ecie mog� w bardzo krótkim czasie doprowadzi� do 
powa�nych perturbacji zwi�zanych z jego wykonaniem. Niedostateczne jest 
finansowanie jak i przekazywanie zada� bez dostatecznego zabezpieczenia �rodków 
umo�liwiaj�cych ich wykonanie. Nie udało si� osi�gn�� planowanych dochodów w 
zakresie nale�nego Powiatowi udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, 
spada dochodowo�� opłat komunikacyjnych. Z jednej strony jest to wynikiem 
działania władz, które obni�aj� opłaty za dokonywane czynno�ci, z drugiej strony 
konieczno�ci� ponoszenia ci�gle rosn�cych kosztów zwi�zanych z wykonywaniem 
usług na rzecz mieszka�ców np. koszty druków, tablic rejestracyjnych itd. 
Niewykonanie dochodów własnych jest dotkliwe w tych obszarach, których �ródłem 
finansowania s� wła�nie dochody własne Powiatu, w zwi�zku z tym ju� w drugim 
półroczu 2003 r. Zarz�d zmuszony został do podj�cia kroków maj�cych na celu 
ograniczenie wydatków, tak aby na koniec tego roku nie stworzy� deficytu 
bud�etowego, nie maj�cego pokrycia w planowanych przychodach. W konsekwencji 
jedynie w 93,43% wykonano plan wydatków w rozdziale 75 020 – Starostwo 
Powiatowe, a w 81,43% w rozdziale 75 095 – Administracja publiczna - Pozostała 
działalno��, w 64,4% w rozdziale 92 105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury.             
Na zako�czenie Wicestarosta p. J. 	ywina podkre�lił, �e konstrukcja bud�etu 
Powiatu na 2003 rok, mimo pewnych mankamentów ma t� niew�tpliw� zalet�,                  
i� dochody bud�etowe były w znacznym stopniu przewidywalne ju� na etapie 
prognozowania. W roku 2004 pod rz�dami nowej ustawy o dochodach jednostek 
samorz�du terytorialnego skala finansowania zada� z dochodów własnych jest 
nieporównywalnie wi�ksza i niewykonanie dochodów na planowanym poziomie mo�e 
postawi� pod znakiem zapytania wiele zada� realizowanych przez Powiat. Zarz�d 
przedstawiaj�c sprawozdanie stwierdza, �e bud�et został domkni�ty i prosi Wysok� 
Rad� o jego przyj�cie.                                    
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e sprawozdanie 
Zarz�du z wykonania bud�etu Powiatu za 2003 rok opiniował Skład Orzekaj�cy 
Regionalnej Izby Obrachunkowej i poprosił Wicestarost� o przedstawienie tej opinii. 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina przedstawił opini� III Składu Orzekaj�cego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedło�onym przez Zarz�d 
Powiatu Wodzisławskiego sprawozdaniu z wykonania bud�etu za 2003 rok. Opinia ta 
stanowi zał�cznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej p. A. Korbica poinformował, �e Komisja 
Rewizyjna na posiedzeniach w dniu 13.03.2004 r. i w dniu 18.03.2004 r. rozpatrywała 
sprawozdanie Zarz�du Powiatu z wykonania bud�etu za 2003 rok. Komisja nie 
wniosła uwag do sprawozdania oraz wydała do niego pozytywn� opini�. Na tej 
podstawie Komisja sporz�dziła wniosek do Przewodnicz�cego Rady Powiatu                 
w sprawie udzielenia Zarz�dowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium za 2003 rok, 
celem skierowania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nast�pnie przedstawił 
ww. wniosek, który stanowi zał�cznik nr 7  do protokołu.  
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Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e sprawozdanie                       
Zarz�du Powiatu z wykonania bud�etu za 2003 rok opiniowała tak�e Komisja 
Bud�etu i Finansów oraz Komisja Organizacyjno-Prawna, które wydały opinie 
pozytywne. Nast�pnie przedstawił opini� III Składu Orzekaj�cego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
Zarz�dowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania bud�etu za 2003 rok. Opinia ta 
stanowi zał�cznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala otworzył dyskusj� w temacie udzielenia 
Zarz�dowi Powiatu absolutorium. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia sprawozdania Zarz�du Powiatu z wykonania bud�etu Powiatu za 2003 
rok oraz udzielenia Zarz�dowi Powiatu absolutorium z tego tytułu, po czym 
przyst�piono do głosowania. W głosowaniu wzi�ło udział 22 radnych. Za przyj�ciem 
projektu uchwały głosowało 14 radnych, 2 głosy były przeciwne, 6 radnych 
wstrzymało si� od głosu.  
 
Uchwała nr XIX/206/2004 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarz�du Powiatu            
z wykonania bud�etu Powiatu za 2003 rok oraz udzielenia Zarz�dowi Powiatu 
absolutorium z tego tytułu, została przyj�ta i stanowi zał�cznik nr 9 do protokołu.  
 
 
Ad. 9 
 
 
� Sprawozdanie z działalno�ci  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 

2003, stanowi�ce zał�cznik nr 10 do protokołu. 
 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o opini� do ww. sprawozdania 
Komisj� Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny.  
 
Przewodnicz�ca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny p. B. Konieczny 
– Freund poinformowała, �e Komisja wydała opini� pozytywn� do powy�szego 
sprawozdania. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o opini� do ww. sprawozdania 
Komisje Organizacyjno-Prawn�. 
 
Przewodnicz�cy Komisji Organizacyjno-Prawnej p. J. Rosół poinformował, �e 
Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
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Ad. 10 
 
a) 
 
� Sprawozdanie z działalno�ci Powiatowego O�rodka Wsparcia dla Osób                    

z Zaburzeniami Psychicznymi za rok 2003, stanowi�ce zał�cznik nr 11                   
do protokołu. 

 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. sprawozdanie 
zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisj� Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny oraz przez Komisj� Organizacyjno-Prawn�. 
 
Głosów  w dyskusji nie było.  
 
 
b) 
 
� Sprawozdanie z działalno�ci Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej za rok 

2003, stanowi�ce zał�cznik nr 12 do protokołu.   
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. sprawozdanie 
zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisj� O�wiaty, Kultury i Sportu.  
 
Głosów  w dyskusji nie było. 
 
 
c) 
 
� Sprawozdania z działalno�ci Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach za rok 

2003, stanowi�ce zał�cznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. sprawozdanie 
zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisj� Zdrowia, Opieki Społecznej.  
 
Głosów  w dyskusji nie było. 
 
 
d) 
 
� Sprawozdanie z działalno�ci Domu Dziecka w Gorzyczkach za rok 2003, 

stanowi�ce zał�cznik nr 14 do protokołu.   
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. sprawozdanie 
zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisj� Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny oraz przez Komisj� Organizacyjno-Prawn�. 
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Głosów  w dyskusji nie było. 
 
 
Ad. 11 
 
Konsultant Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach                 
p. W. Biało�yt przedstawił informacj� na temat skutków wej�cia do Unii Europejskiej 
dla Samorz�du Powiatowego. Stwierdził, �e polityka regionalna, samorz�dowa jest 
traktowana w RCIR jako jeden z priorytetów działa�, gdy� polityka ta ju� od 
kilkunastu lat  odgrywa coraz wi�ksz� rol� w zjednoczonej Europie. Ogólne zarysy 
polityki regionalnej s� zawarte w traktatach europejskich, głównie w Traktacie                 
z Maastricht i Traktacie Amsterdamskim. Jednak, to co dotyczy powiatów i 
transpozycji prawa wspólnotowego do prawa krajowego, a zatem tego prawa do 
którego powinny stosowa� si� samorz�dy terytorialne to przede wszystkim 
rozporz�dzenia i dyrektywy. Rozporz�dzenia s� wydawane przez Parlament 
Europejski oraz przez Rad� Europejsk� i bezpo�rednio ingeruj� w porz�dek prawny 
pa�stwa narodowego. W wi�kszo�ci samorz�dy spotykaj� si� z dyrektywami, które  
w sposób ogólny nakre�laj� cele i zadania dla pa�stw narodowych, które to pa�stwa 
w swoim prawodawstwie musz� ten ogólny zarys przenie�� na precyzyjne zapisy 
prawodawstwa. Jednym z najwa�niejszych programów, jaki powinien w najbli�szym 
czasie by� wdra�anym w samorz�dach jest partnerstwo publiczno-prywatne. 
Niedawno Sejm uchwalił ustaw� o partnerstwie publiczno-prywatnym, obecnie 
przeszła ona do Senatu i jest du�a szansa, �e jeszcze w tej kadencji parlamentu 
ustawa ta wejdzie w �ycie. Partnerstwo publiczno-prywatne polega na współpracy 
samorz�dów terytorialnych z podmiotami prywatnymi. Jest to partnerstwo nie 
jednorazowe, to partnerstwo wieloletnie, czasami trwaj�ce 15-20 lat. Partnerstwo 
publiczno-prywatne mo�e przynie�� wiele korzy�ci dla samorz�du, ale jest to 
uzale�nione od tego jak skonstruowany jest kontrakt. Mo�na np. zapewni� partnerowi 
prywatnemu, �e b�dzie mógł czerpa� zyski ze wspólnej inwestycji przez okre�lony 
okres czasu zawarty w kontrakcie, po którym to czasie inwestycja mo�e przej�� na 
własno�� samorz�du. S� tak�e pewne zagro�enia wynikaj�ce z partnerstwa 
publiczno-prywatnego, np. zdarzaj� si� nieuczciwi partnerzy prywatni, czasami 
zdarza si�, �e partnerzy prywatni chc� uzyska� grunt, który pó�niej przeznacz� na 
zupełnie inny cel, dlatego wa�ne jest precyzyjne okre�lenie kontraktu, który 
sporz�dzi samorz�d wraz z partnerem prywatnym. Zagro�eniem mo�e by� równie� 
obni�enie jako�ci usług �wiadczonych mieszka�com, np. w sytuacji gdy podmiot 
prywatny d���c do jak najszybszego zwrotu kosztów poniesionych na inwestycj�, 
obni�a koszty zwi�zane z eksploatacj� tej inwestycji. Wówczas poziom usług zostaje 
obni�ony, po czasie okre�lonym w kontrakcie samorz�d przejmuje t� inwestycj�, a 
infrastruktura jest w nienajlepszym stanie. To, na co zwraca uwag� Unia Europejska 
w ostatnich czasach s� prawa konsumenta. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego           
o ochronie praw konsumenta nakłada na powiaty obowi�zek powołania powiatowych 
rzeczników praw konsumenta, maj� oni by� pierwsz� instancj� dla konsumentów            
w dochodzeniu do ich praw. Jednym z najwa�niejszych zada� samorz�dów 
powiatowych jest polityka transportowa – jej rozwój zarysowany w planach 
regionalnych musi zosta� równie� skonsultowany z gminami wchodz�cymi w skład 
powiatu. Wa�n� kwesti� zwi�zana z polityk� transportow� jest równie� wej�cie na 
rynek polski od 1 maja br. konkurencji z krajów Europy Zachodniej oraz z krajów 
nowowst�puj�cych. To mo�e doprowadzi� do sytuacji, w której w powa�nych 
kłopotach znajd� si� przewo�nicy polscy, nie zawsze zdolni konkurowa� finansowo  
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z przewo�nikami zachodnimi. Równie� nale�y wspomnie� o tym, �e ka�dy                       
z podmiotów chc�cy �wiadczy� usługi transportowe b�dzie zobowi�zany do 
przedstawienia kaucji za ka�dy z samochodów, który b�dzie słu�ył usługom 
transportowym, a s� to kaucje bardzo wysokie, co mo�e doprowadzi� do bardzo 
powa�nych zawirowa� na rynku transportu publicznego w powiatach. Wa�n� 
kwesti�, na któr� zwraca uwag� UE jest tzw. transport multimodalny. Chodzi w nim  
o to, aby jak najbardziej zró�nicowa� rodzaj transportu na terenie powiatu. Komisja 
Europejska i Dyrekcja Generalna Transportu zwraca uwag� przede wszystkim na 
budow� �cie�ek rowerowych. UE nie nakłada �adnych obowi�zków w tym zakresie, 
jednak w swoich planach działa� zwraca niezwykle uwag� na kwesti� �cie�ek 
rowerowych ł�cz�cych poszczególne gminy w obr�bie powiatu, ale tak�e ł�cz�cych 
powiaty. Je�eli chodzi o polityk� energetyczn�, któr� musi realizowa� powiat,                 
to przede wszystkim chodzi tu o dyrektyw� w sprawie efektywno�ci energetycznej 
budynków. Ta dyrektywa zacznie obowi�zywa� i b�dzie musiała by� wdro�ona do 
2006 roku. Nakłada ona na ka�dy z powiatów obowi�zek wła�ciwego przygotowania 
ka�dego z budynków b�d�cych ich własno�ci�, do wymaga� tej dyrektywy. Chodzi 
tutaj przede wszystkim o wszelkie kwestie zwi�zane z ociepleniem budynków,                    
z kwestiami grzewczymi oraz z u�yciem do budowy takiego obiektu �rodków 
dopuszczonych przez UE. Jednym z najbardziej obszernych zagadnie�, jakim 
zajmuje si� UE jest prawodawstwo dotycz�ce ochrony �rodowiska – ilo�� 
rozporz�dze�, dyrektyw, decyzji Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego jest 
najwi�ksza ze wszystkich sfer działania UE. Kluczow� dyrektyw� w tym zakresie jest 
ramowa dyrektywa w sprawie gospodarki wodnej, która to nakłada na powiaty 
obowi�zek sporz�dzania Programów Ochrony �rodowiska. Programy te musz� 
zosta� sporz�dzone oraz skorelowane z polityk� ochrony �rodowiska na poziomie 
regionów. Zwi�kszenie znaczenia polityki regionalnej w ostatnich latach jest 
spowodowane tym, i� coraz wi�ksze �rodki s� kierowane na ta polityk�, głównie             
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to Fundusz dysponuj�cy 
olbrzymimi �rodkami na szereg działa� zwi�zanych z działaniami samorz�du.          
EFRR jest funduszem strukturalnym, znacz�co ró�ni�cym si� od funduszy 
przedakcesyjnych, z których mogły korzysta� powiaty, głównie ze wzgl�dów 
finansowych – finansowanie projektu powiatowego mo�e si�gn�� 75%, pozostałe 
25% powiat musi wygospodarowa� z własnych �rodków lub np. zaci�gaj�c kredyt. 
Poinformował, i� ta kwestia została uregulowana wst�pnie w Sejmie poprzez 
uchwalenie ustawy o Funduszu Por�cze� Unijnych. Fundusz Por�cze� Unijnych 
dysponuje kwot� około 1 mld. zł., co pozwoli temu Funduszowi zabezpiecza� 
zobowi�zania zaci�gane przez samorz�dy lub te� organizacje pozarz�dowe na 
kwot� około 3 mld. zł. Fundusz ten został powołany przy Banku Gospodarstwa 
Krajowego i mo�e on por�cza� ró�nego rodzaju zobowi�zania od 60–80%. Ponadto, 
samorz�dy mog� emitowa� obligacje, które równie� podlegaj� gwarancjom 
Funduszu Por�cze� Unijnych, je�eli obligacje te zostały przeznaczone na 
finansowanie inwestycji, która jest powi�zana ze �rodkami UE. Powiaty maj� za 
zadanie zajmowa� si� edukacj� na swoim terenie. Nie ma tutaj jaki� znacz�cych 
zmian wprowadzonych przez Traktat Akcesyjny, a wi�c nie b�dzie znacz�cych zmian 
w sferze edukacji, dlatego �e UE nie wnika w poszczególne systemy edukacyjne 
krajów członkowskich. S� jednak pewne  formy wpływania na systemy edukacyjne – 
UE proponuje ró�nego rodzaju programy np. „Leonardo da Vinci”, „Sokrates”, czy 
„Młodzie�”. Odr�bn� kwesti� jest kwestia współpracy powiatów z organizacjami 
pozarz�dowymi. Jest to niezwykle wa�ne zagadnienie z tego powodu, �e UE                   
w szeregu dyrektyw zobowi�zuje samorz�dy do prowadzenia szeroko zakrojonej 
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akcji konsultacyjnej przed inwestycjami planowanymi w powiecie, co wpływa 
pozytywnie na atmosfer� wzajemnych relacji mi�dzy obywatelami i władzami, a tak�e 
unaocznia obywatelom skal� potrzeb, z jakimi boryka si� samorz�d terytorialny.          
Jest cały szereg uregulowa� obejmuj�cych polityk� regionaln� wpływaj�cych na 
samorz�dy terytorialne. Istotne jest to, �e gdy dyrektywa unijna b�dzie musiała 
zacz�� obowi�zywa� w kraju członkowskim we wrze�niu 2006 roku, a do tego czasu 
prawodawstwo krajowe nie zostanie dostosowane do zapisów tej dyrektywy, nie 
b�dzie miało to znaczenia z punktu widzenia obywatela, tzn. obywatel b�dzie mógł 
��da� od samorz�du wywi�zania si� z zapisów rozporz�dzenia czy dyrektywy, gdy� 
nie mo�e obywatel ponosi� odpowiedzialno�ci za zaniedbania, które pojawiły si�            
w czasie transponowania przepisów ze szczebla wspólnotowego, na szczebel 
krajowy.                            
 
 
Ad. 12 
 
a) 
 
� Projekt uchwały w sprawie okre�lenia trybu post�powania  o udzielenie dotacji, 

sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli zleconego zadania, stanowi�cy 
zał�cznik nr 15 do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz przez 
Komisj� Rozwoju Gospodarczego, Przeciwdziałania Bezrobociu i Promocji Powiatu. 
 
 
Głos w dyskusji zabrali: 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina na wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Przeciwdziałania Bezrobociu i Promocji Powiatu zgłosił do omawianego projektu 
uchwały nast�puj�c� autopoprawk�: 
 - aby w § 8 zał�cznika do projektu uchwały termin 2 miesi�cy przewidziany na 
rozpatrzenie celowo�ci zadania oraz na poinformowanie wnioskodawcy o podj�tej 
decyzji, zast�pi� terminem 30 dni. 
  
Przewodnicz�cy Komisji Organizacyjno-Prawnej p. J. Rosół zwrócił uwag�, �e 
równie� Komisja Organizacyjno-Prawna opiniowała rozpatrywany projekt uchwały            
i wydała do niego opini� pozytywn�. 
 
Radny p. A. Tomanek wyraził w�tpliwo��, co do zasadno�ci ograniczenia terminu 
przewidzianego na rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji z 2 miesi�cy do 30 dni, 
gdy� ró�ne pojawiaj� si� sytuacje, czasem mo�e by� tak, �e ten termin si� 
przeci�gnie i nie b�dzie wtedy mo�na wypełni� tego, co zostanie uchwalone.                 
W zwi�zku z tym zgłosił wniosek, aby pozostawi� w  § 8 zał�cznika do projektu 
uchwały termin 2 miesi�cy. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przyst�pił do głosowania wniosku 
zgłoszonej przez radnego p. A. Tomanka. W głosowaniu wzi�ło udział 15 radnych. 
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Za przyj�ciem wniosku głosował 1 radny,  9 głosów było przeciwnych, 5 głosów było 
wstrzymuj�cych. Wniosek został odrzucony. 
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały              
w sprawie okre�lenia trybu post�powania  o udzielenie dotacji, sposobu jej 
rozliczania oraz sposobu kontroli zleconego zadania, po czym przyst�piono do 
głosowania. W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzi�ło 16 radnych. Za 
przyj�ciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 głos był 
wstrzymuj�cy.  
 
 
Uchwała nr XIX/207/2004 w sprawie okre�lenia trybu post�powania  o udzielenie 
dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli zleconego zadania została 
przyj�ta i stanowi zał�cznik nr 16   do protokołu. 
 
 
b) 
 
� Projekt uchwały w sprawie wyra�enia woli zbycia w drodze przetargu  udziału 

we współwłasno�ci w 89/100 cz��ci nieruchomo�ci gruntowej zabudowanej, 
poło�onej w Wodzisławiu �l�skim – Wilchwach, Osiedle 1 Maja 23 b, b�d�cego 
własno�ci� Powiatu Wodzisławskiego, stanowi�cy zał�cznik nr 17 do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony 
�rodowiska oraz przez Komisj� Bud�etu i Finansów. 
 
 
Głos w dyskusji zabrali: 
 
 
Radna p. E. Cogiel zapytała czy nieruchomo��, której dotyczy rozpatrywany projekt 
uchwały jest zb�dna Powiatowi. Zadała równie� pytanie czy została okre�lona kwota 
graniczna, poni�ej której nieruchomo�� ta nie zostanie zbyta. 
 
Radny p. J. Rosół przypomniał, �e Wojewoda przekazał t� nieruchomo�� dla 
Powiatu na zadania realizowane przez Powiat. Zapytał czy zbadano t� kwesti� pod 
wzgl�dem prawnym, czy nie pojawi si� problem, �e Wojewoda wniesie uwagi co do 
tego, �e Powiat dostał nieruchomo�� za darmo na jego zadania, a teraz chce j� 
sprzeda�. 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina na pytanie radnej p. E. Cogiel odpowiedział, �e 
według Zarz�du na dzie� dzisiejszy nieruchomo�� ta jest zb�dna Powiatowi, nie ma 
co do niej �adnych planów, ani propozycji jak j� zagospodarowa� w ramach zada� 
powiatowych. Przypomniał, �e o nieruchomo�� t� zabiegała Wy�sza Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, ale �adne decyzje w tym zakresie nie 
zapadły, gdy� decydowa� o tym mo�e tylko Rada Powiatu. Informował równie� 
wówczas, �e istnieje na podstawie odpowiednich przepisów mo�liwo�� zbycia tego 
obiektu w formie bezprzetargowej i z odpowiednim upustem, je�eli była by taka wola 
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Rady. Warto�� tej nieruchomo�ci według operatu szacunkowego oscylowała 
wówczas wokół 700 tys. zł. Kiedy jednak Wy�sza Szkoła Humanistyczno-
Ekonomiczna wycofała swój wniosek, sprawa si� zdezaktualizowała. 	eby jednak 
procedura przetargowa nabrała rozp�du Zarz�d podj�ł pewne czynno�ci zwi�zane         
z nowym operatem szacunkowym. Tamten operat szacunkowy był robiony przez 
niezale�nego rzeczoznawc�, ale był on z Łodzi, wi�c �eby nie było �adnych 
w�tpliwo�ci zamówiony został nowy operat szacunkowy u innego rzeczoznawcy. 
Prawdopodobnie b�dzie on kształtował si� w granicach 710 tys. zł. Nieoficjalnie 
Zarz�d wyst�pował do Wojewody w tej sprawie, który nie widzi obecnie �adnych 
zastrze�e�, gdy� nieruchomo�� ta jest mieniem Powiatu Wodzisławskiego. To, jak 
zako�czy si� procedura przetargowa zale�y od pierwszego etapu. Z przepisów 
wyra�nie wynika, �e je�eli dwa razy si� odb�dzie przetarg i nie dojdzie do 
zako�czenia procedury, to mo�na wtedy sprzeda� nieruchomo�� „z wolnej r�ki”              
i mo�na zastosowa� upust nie wi�kszy ni� do 50%. 
 
Radny p. M. Szymanek stwierdził, i� ma obawy co do sprzeda�y czegokolwiek, a  
obecnie szybko podejmuje si� decyzje pozbywaj�c si� czego�. Podał przykład 
Stanów Zjednoczonych gdzie s� korporacje, które �yj� z tego, �e maj� ziemi� i mog� 
ni� gospodarowa� - wynajmuj�, dzier�awi� i dobrze z tego prosperuj�. U nas niestety 
jak co� na dzie� dzisiejszy si� nie opłaca, to momentalnie si� tego wyzbywa,                 
bo wtedy jest problem z głowy, a przyjd� inni i b�d� si� martwi�. Uwa�a on, �e nie 
chodzi tylko o sam obiekt, ale i o działki wokół, dlatego nale�y si� zastanowi� czy na 
dzie� dzisiejszy, szczególnie w przededniu wej�cia do Europy, warto co� 
sprzedawa�, czy nie warto si� jeszcze wstrzyma� przez jaki� okres i zobaczy� czy 
przypadkiem nie znajd� si� inwestorzy, którzy b�d� zainteresowani kupnem ziemi, 
czy ewentualnie b�d� chcieli tutaj zainwestowa�. Tym bardziej, �e za kilka lat b�dzie 
wybudowana autostrada, wi�c mo�e te tereny b�d� wtedy w cenie.    
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina zapewnił, �e Zarz�d nie ma woli pozbywa� si� 
„lekk� r�k�” maj�tku, jednak Zarz�d nie tylko zobowi�zany jest do nie wyzbywania 
si� maj�tku i dbania o niego, ale tak�e do zagospodarowania maj�tku, bo wkrótce 
kto� mo�e zarzuci�, i� nie dba si� o to mienie. T� działka zainteresowana jest w 
dalszym ci�gu Wy�sza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna i prawdopodobnie 
przyst�pi do przetargu. Zamiar Zarz�du jest taki, aby ograniczy� ten przetarg, w ten 
sposób, �e wszystko jedno kto kupi nieruchomo��, ale ma by� ona po�wi�cona 
celom o�wiatowym. Je�eli nabywca zechce po�wi�ci� nieruchomo�� tym celom, to 
ten cel wro�nie w ziemi� wodzisławsk�. Na razie Zarz�d nie ma �adnego argumentu, 
ani podejrzenia, �e w sytuacji gdy nabywc� b�dzie WSHE, to przeznaczy 
nieruchomo�� na inny cel. Nast�pnie poprosił Naczelnika Wydziału Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo�ciami p. K. Kłosoka, aby uzupełnił 
jego wypowied� o bardziej szczegółowe informacje. 
 
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomo�ciami p. K.  Kłosok poinformował, �e teren o którym mowa składa si� 
z szeregu działek, gdy� kiedy� jak wydzielano teren pod Kopalni� „1 Maja” działki te 
były skupowane od du�ej liczby osób i teren ten składa si� w sumie z 5791 m2.              
W omawianym projekcie uchwały chodzi w zasadzie chodzi tylko o grunty poło�one 
pod samym budynkiem. Procedura zbycia tej nieruchomo�ci potrwa jaki� czas, 
trzeba b�dzie odpowiednio opracowa� specyfikacj� całego przetargu, trzeba b�dzie 
zastrzec pewne rzeczy. Stwierdził, i� je�eli chcemy wspomnian� uczelni� mie�                
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u siebie, to oni chc� inwestowa�, ale je�eli nie s� wła�cicielem, to nie maj� 
mo�liwo�ci dokonania jakiegokolwiek ruchu – nie mog� własnych �rodków lokowa�  
w nie swój maj�tek. Je�eli nie b�dzie si� nic robi� z t� nieruchomo�ci�, a na to 
Powiat pieni�dzy dzi� nie ma, to wkrótce trudno b�dzie ni� gospodarowa� w takim 
stanie, w jakim si� znajdzie za rok lub za dwa.  
 
Radny p. J. Szcz�sny poinformował, �e w kwestii zbycia omawianej nieruchomo�ci 
zło�ył zapytanie i otrzymał wyczerpuj�c� odpowied�. Dla niego najistotniejsz� 
kwesti� jest to, co si� stanie je�eli ten obiekt zostanie sprzedany, ale pó�niej 
procedura nie zostanie zachowana, je�eli chodzi o kwesti� przeznaczenia.                      
Z wyja�nie� wynika, �e w ksi�dze wieczystej, czy w akcie notarialnym nie mo�na 
umie�ci� zapisu, �e nieruchomo�� ma by� przeznaczona tylko na cele o�wiatowe. 
Mo�na tylko w umowie kupna-sprzeda�y okre�li�, �e je�eli nabywca nie wywi��e si� 
z umowy to nało�ona zostanie na niego kara, ale taka kara mo�e by� symboliczna. 
W opinii prawnej, któr� otrzymał w odpowiedzi na zapytanie niejasne s� ostatnie 
zdania i poprosił o wyja�nienie ich przez radc� prawnego.  
 
Radca prawny mec. p. A. Du�y wyja�nił, �e zabezpieczenie interesów Powiatu 
mo�e przybra� form� b�d� odszkodowania, b�d� kary umownej. Ta kara umowna 
nie b�dzie symboliczna, gdy� mo�e ona by� równa warto�ci tej nieruchomo�ci, 
wystarczy wpisa� do umowy, �e w przypadku naruszenia przeznaczenia tej 
nieruchomo�ci na inny cel, albo sprzeda�y przed upływem jakiego� okresu spółka 
b�dzie zobligowana zapłaci� kar� umown� w wysoko�ci 700 tys. zł. W zwi�zku z tym 
Powiat np. pozb�dzie si� tej nieruchomo�ci, ale dostanie w tym momencie 
ekwiwalent równy warto�ci tej nieruchomo�ci. Ponadto, mo�na wpisa� to do ksi�gi 
wieczystej jako hipotek� umown� i mo�na wyegzekwowa� w taki sposób, �e albo 
zapłaci dłu�nik okre�lon� kwot�, albo ta nieruchomo�� przejdzie z powrotem na 
własno�� Powiatu. W zasadzie Powiat mo�na zabezpieczy� w 100%, jest to tylko 
kwestia zapisu umownego. Dodał, �e w ostatnim akapicie odpowiedzi na zapytanie 
radnego p. J. Szcz�snego napisał, i� w prawie rzeczowym nie mo�na ograniczy�  
nabywcy w decydowaniu o losach nieruchomo�ci, któr� nabył. Nie ma wi�c 
pewno�ci, �e gdyby nabywca stwierdził, i� zapisy które my sobie wprowadzamy do 
tej umowy ograniczaj� go w tej własno�ci, �e s�d uznałby to za sprzeda� pod 
warunkiem. Ale skutek byłby taki, �e s�d stwierdziłby niewa�no�� umowy, co 
doprowadziło by do zwrotu ekwiwalentnych �wiadcze�, czyli nieruchomo�� wróciłaby  
z powrotem do Powiatu, a pieni�dze do spółki.    
 
Radna p. G. Durczok  powiedziała, i� wypowiada si� jako mieszkanka dzielnicy 
Miasta Wodzisławia �l., w której ta nieruchomo�� si� znajduje i w imieniu 
mieszka�ców, którzy boj� si� ksi��ycowego krajobrazu po zamkni�tej Kopalni               
„1 Maja”. Mieszka�cy widz� t� niezagospodarowanej drug� cz��� nieruchomo�ci, 
gdzie z dnia na dzie� brakuje coraz to wi�cej szyb i obiekt niszczeje. Cz��� 
zagospodarowanej mieszka�cy tej dzielnicy bardzo sobie chwal�, �e wreszcie co�         
w tej dzielnicy Wodzisławia si� dzieje i �e jest ten gmach wła�ciwie gospodarowany. 
Powiedziała, �e była wewn�trz tej uczelni i widziała jakie s� ju� tam poniesione 
inwestycje, natomiast w rozmowach spółka gwarantuje 4 mln zł. wkładu dla 
zagospodarowania całej infrastruktury i tego budynku.  
 
Radny p. T. Skatuła zaproponował zako�czy� dyskusj�, gdy� zmierza ona troch� za 
daleko.  Zwrócił uwag�, �e przedmiotem projektu uchwały jest tylko wyra�enie woli 
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zbycia w drodze przetargu. Jeszcze nie wiadomo kto przyst�pi do przetargu, ani za 
jak� cen� b�dzie chciał kupi� nieruchomo��, wi�c za wcze�nie jest na ustalanie 
warunków, na jakich sprzeda� ma si� odby�.    
  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie                      
wyra�enia woli zbycia w drodze przetargu  udziału we współwłasno�ci w 89/100 
cz��ci nieruchomo�ci gruntowej zabudowanej, poło�onej w Wodzisławiu �l�skim – 
Wilchwach, Osiedle 1 Maja 23 b, b�d�cego własno�ci� Powiatu Wodzisławskiego, 
po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad projektem uchwały udział 
wzi�ło 22 radnych. Za przyj�ciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie 
było, 7 głosów  było wstrzymuj�cych.  
 
 
Uchwała nr XIX/208/2004 w sprawie wyra�enia woli zbycia w drodze przetargu  
udziału we współwłasno�ci w 89/100 cz��ci nieruchomo�ci gruntowej zabudowanej, 
poło�onej w Wodzisławiu �l�skim – Wilchwach, Osiedle 1 Maja 23 b, b�d�cego 
własno�ci� Powiatu Wodzisławskiego została przyj�ta i stanowi zał�cznik nr 18  do 
protokołu. 
 
 
c) 
 
� Projekt uchwały w sprawie przyj�cia rezygnacji i odwołania p. Henryka 

Wojtaszka członka Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazw� „ Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, stanowi�cy 
zał�cznik nr 19 do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 
oraz przez Zarz�d Powiatu. Nast�pnie poprosił o zabranie głosu Przewodnicz�cego 
Komisji Organizacyjno-Prawnej p. J. Rosoła. 
 
Przewodnicz�cy Komisji Organizacyjno-Prawnej p. J. Rosół powiedział, �e 
Komisja proponuje wnie�� nast�puj�ce poprawki do tekstu projektu uchwały: 
- w § 1 proponuje zapis o tre�ci „Przyjmuje si� rezygnacj� i odwołuje p. Henryka 
Wojtaszka ze składu osobowego Rady Społecznej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazw�: „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, 
- w § 2 Komisja proponuje powierzy� wykonanie uchwały Przewodnicz�cemu Rady 
Powiatu. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przyst�pił do głosowania poprawki 
zgłoszonej przez Komisj� Organizacyjno-Prawn� do § 1 projektu uchwały. W 
głosowaniu udział wzi�ło 21  radnych. Za przyj�ciem poprawki głosowało 19 radnych, 
głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało si� od głosu. Poprawka została 
przyj�ta. 
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Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poprosił radców prawnych            
o opini� na temat mo�liwo�ci powierzenia wykonania przedmiotowej uchwały 
Przewodnicz�cemu Rady Powiatu. 
 
Radca prawny mec. A. Miera wyja�niła, i� stosownie do przepisu art. 32 ust. 1 
ustawy o samorz�dzie powiatowym wykonywanie uchwał rady powiatu nale�y do 
kompetencji zarz�du powiatu. Zapis w dotychczasowym brzmieniu jest poprawny. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przyst�pił do głosowania nad poprawk� 
zgłoszon� przez Komisj� Organizacyjno-Prawn� do § 2 polegaj�c� na powierzeniu 
wykonania przedmiotowej uchwały Przewodnicz�cemu Rady Powiatu. W głosowaniu 
udział wzi�ło 22 radnych. Za przyj�ciem poprawki głosowało 6 radnych, 11 głosów 
było przeciwnych, 5 radnych wstrzymało si� od głosu. Poprawka została odrzucona. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie                      
przyj�cia rezygnacji i odwołania p. Henryka Wojtaszka członka Rady Społecznej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „ Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach”, po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu 
nad projektem uchwały udział wzi�ło 22 radnych. Za przyj�ciem głosowało 21 
radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 głos był wstrzymuj�cy.           
 
Uchwała nr XIX/209/2004 w sprawie przyj�cia rezygnacji i odwołania p. Henryka 
Wojtaszka członka Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazw� „ Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” została przyj�ta i 
stanowi zał�cznik nr 20 do protokołu. 
 
 
d) 
 
� Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, stanowi�cy zał�cznik nr 21 do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o wyst�pienie Przewodnicz�c� 
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny p. B. Konieczny-Freund odno�nie opinii 
do projektu uchwały, jak i podania nazwiska kandydata wytypowanego przez Komisj� 
na członka Rady Społecznej. 
 
Przewodnicz�ca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny p. B. Konieczny-
Freund poinformowała, �e Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 13.04.2004 r. 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i zaproponowała, aby nowym członkiem 
Rady Społecznej ZOZ-u w Rydułtowach został p. Eugeniusz Ba�czyk, który został 
pozytywnie przez wszystkich członków Komisji przyj�ty. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e Zarz�d Powiatu 
pozytywnie zaopiniował rozpatrywany projekt uchwały, a nast�pnie poprosił o opini� 
do niego Komisj� Organizacyjno-Prawn�. 
 



 23 

Przewodnicz�cy Komisji Organizacyjno-Prawnej p. J. Rosół poinformował, �e 
Komisja zgłasza poprawk� do § 2 projektu uchwały polegaj�c� na powierzeniu 
wykonania uchwały Przewodnicz�cemu Rady Powiatu.  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przyst�pił do głosowania poprawki 
zgłoszonej przez Komisj� Organizacyjno-Prawn� do § 2 projektu uchwały. W 
głosowaniu udział wzi�ło 21 radnych. Za przyj�ciem poprawki głosowało 6 radnych, 9 
głosów było przeciwnych, 6 radnych wstrzymało si� od głosu. Poprawka została 
odrzucona.  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala zwrócił si� do radnych z pytaniem czy 
s� jeszcze inne kandydatury na członka Rady Społecznej ZOZ-u w Rydułtowach.            
Nie zgłoszono innego kandydata. Przewodnicz�cy Rady poprosił radnego                      
p. Eugeniusza Ba�czyka o potwierdzenie czy wyra�a zgod� na kandydowanie.  
 
Radny p. E. Ba�czyk potwierdził, i� zgadza si� na kandydowania na członka Rady 
Społecznej ZOZ-u w Rydułtowach. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmiany w składzie  osobowym Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej  pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, po czym 
przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzi�ło 22 
radnych. Za przyj�ciem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 głos 
był wstrzymuj�cy.  
  
Uchwała nr XIX/210/2004 w sprawie zmiany w składzie osobowym  Rady Społecznej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” została przyj�ta i stanowi zał�cznik nr 22 do protokołu. 
 
 
e) 
 
� Projekt uchwały w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 

2004 rok (w wyniku przeniesie� mi�dzy działami klasyfikacji bud�etowej), 
stanowi�cy zał�cznik nr 23 do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów oraz przez 
Komisj� O�wiaty, Kultury i Sportu. 
 
Głosów w dyskusji  nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie                     
zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok (w wyniku przeniesie� 
mi�dzy działami klasyfikacji bud�etowej), po czym przyst�piono do głosowania. W 
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzi�ło 20 radnych. Za przyj�ciem 
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głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymuj�cych nie 
było.            
 
Uchwała nr XIX/211/2004 w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 
2004 rok  została przyj�ta i stanowi zał�cznik nr 24 do protokołu. 
 
 
f) 
 
� Projekt uchwały w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 

2004 rok, stanowi�cy zał�cznik nr 25 do protokołu. 
 

 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Bud�etu i Finansów. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie                      
zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok, po czym przyst�piono do 
głosowania. W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzi�ło 20 radnych. Za 
przyj�ciem głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów  
wstrzymuj�cych nie było.            
 
 
Uchwała nr XIX/212/2004 w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 
2004 rok została przyj�ta i stanowi zał�cznik nr 26  do protokołu. 

 
 

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

Gorzyce na realizacj� zada� przy drogach powiatowych, stanowi�cy zał�cznik 
nr 27 do protokołu. 

 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony 
�rodowiska oraz przez Komisj� Bud�etu i Finansów. 
W dyskusji głos zabrali:  
 
Radny p. A. Motyczka zaproponował, aby głosowanie nad projektami uchwał                 
z punktów 12 g), h), i)  j) przeprowadzi� ł�cznie, gdy� dotycz� one tego samego 
zagadnienia. 
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Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala wyja�nił, i� nie mo�na w taki sposób 
przeprowadzi� głosowania, gdy� te projekty uchwał dotycz� innych zada� w ró�nych 
gminach. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie                     
wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� Gorzyce na realizacj� zada� 
przy drogach powiatowych, po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad 
projektem uchwały udział wzi�ło 19 radnych. Za przyj�ciem głosowało  19 radnych, 
głosów przeciwnych nie było,  głosów  wstrzymuj�cych nie było.            
 
Uchwała nr XIX/213/2004 w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z 
Gmin� Gorzyce na realizacj� zada� przy drogach powiatowych została przyj�ta i 
stanowi zał�cznik nr 28  do protokołu. 
 
 
h) 

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

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

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony 
�rodowiska oraz przez Komisj� Bud�etu i Finansów. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie                      
wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� Godów na realizacj� zada� 
przy drogach powiatowych, po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad 
projektem uchwały udział wzi�ło 19 radnych. Za przyj�ciem głosowało 19 radnych, 
głosów przeciwnych nie było, głosów  wstrzymuj�cych nie było.            
 
Uchwała nr XIX/214/2004 w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z 
Gmin� Godów na realizacj� zada� przy drogach powiatowych została przyj�ta i 
stanowi zał�cznik nr 30 do protokołu. 
 
 
i) 

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

Lubomia na realizacj� zada� przy drogach powiatowych, stanowi�cy zał�cznik 
nr 31 do protokołu. 

 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony 
�rodowiska oraz przez Komisj� Bud�etu i Finansów. 
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Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie                     
wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� Lubomia na realizacj� zada� 
przy drogach powiatowych, po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad 
projektem uchwały udział wzi�ło 19 radnych. Za przyj�ciem głosowało  19 radnych, 
głosów przeciwnych nie było,  głosów  wstrzymuj�cych nie było.            
 
Uchwała nr XIX/215/2004 w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z 
Gmin� Lubomia na realizacj� zada� przy drogach powiatowych została przyj�ta i 
stanowi zał�cznik nr 32 do protokołu. 
 
 
j) 

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

Miastem Pszów na realizacj� zada� przy drogach powiatowych, stanowi�cy 
zał�cznik nr 33 do protokołu. 

 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisj� Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony 
�rodowiska oraz przez Komisj� Bud�etu i Finansów. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie                     
wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Pszów na realizacj� zada� 
przy drogach powiatowych, po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad 
projektem uchwały udział wzi�ło 19 radnych. Za przyj�ciem głosowało  19 radnych, 
głosów przeciwnych nie było,  głosów  wstrzymuj�cych nie było.            
 
Uchwała nr XIX/216/2004 w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z 
Miastem Pszów na realizacj� zada� przy drogach powiatowych została przyj�ta i 
stanowi zał�cznik nr 34 do protokołu. 
 
 
k) 

 
� Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu  honorowego  „Zasłu�ony dla 

Powiatu  Wodzisławskiego” (Panu Jerzemu Rosołowi), stanowi�cy zał�cznik nr 
35 do protokołu. 

 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił radnym nast�puj�ce 
ustalenia, które kapituła przyj�ła na swoim pierwszym posiedzeniu: 
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1. Obrady posiedzenia Kapituły prowadzi Przewodnicz�cy Rady jako 
Przewodnicz�cy Kapituły. W razie jego nieobecno�ci opieraj�c si� na 
zapisach Statutu Powiatu  obowi�zki przejmuje Wiceprzewodnicz�cy Rady.  

2. W razie nieobecno�ci  Przewodnicz�cego Komisji – członka  Kapituły jego 
funkcja  nie zostaje przej�ta przez Wiceprzewodnicz�cego Komisji.  

3. Obrady posiedzenia Kapituły s�  prawomocne  przy obecno�ci co najmniej   
5 jej członków. 

4. Głosowanie przeprowadzane nad wnioskiem o przyznanie medalu   
„Zasłu�ony dla Powiatu Wodzisławskiego” odbywa si� w sposób tajny.  

 
Nast�pnie poinformował, �e wniosek o przyznanie medalu p. Jerzemu Rosołowi 
zło�ył Zarz�d Powiatu, a Kapituła wydała pozytywn� opini� do tego wniosku. Dodał, 
�e projekt uchwały skierował do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przeciwdziałania 
Bezrobociu i Promocji Powiatu celem zaopiniowania jego tre�ci, a nie kandydata do 
odznaczenia. Poinformował, �e Komisja ta, jak równie� Komisja Organizacyjno-
Prawna pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. 
 
 
Głos w dyskusji zabrali: 
 
Radny p. J. Szcz�sny wyraził opini�, �e przy projektowaniu rozpatrywanej uchwały 
nie została zachowana procedura regulaminowa. Z regulaminu przyznawania medalu 
wynika jednoznacznie, �e wnioskodawca powinien skierowa� wniosek do 
Przewodnicz�cego Rady, który z kolei kieruje go do Kapituły, nast�pnie Kapituła 
wydaje opini� do danego wniosku, po czym zostaje przygotowany projekt uchwały. 
Obecnie doszło do takiej sytuacji, �e najpierw przyszedł na Komisje projekt uchwały 
w sprawie nadania medalu do zaopiniowania, a pó�niej w tym samym dniu odbyło si� 
posiedzenie Kapituły. Powinno si� to odbywa� w taki sposób, �e najpierw Kapituła 
opiniuje wniosek, a pó�niej jest przygotowywany i rozsyłany projekt uchwały.  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, �e nie zgadza si� ze 
zdaniem radnego p. J. Szcz�snego, gdy� uchwała Rady Powiatu odno�nie 
przyznawania medalu mówi o tym, �e Rada Powiatu przyznaje medal i Rada                  
w momencie przyznawania medalu powinna dysponowa� opini� Zarz�du, jak i opini� 
Kapituły. W uchwale nie ma mowy o kolejno�ci, w jakiej ma si� to odby�. Stwierdził, 
�e Zarz�d skierował wniosek do Przewodnicz�cego Rady, Przewodnicz�cy zwołał 
Kapituł�, a Kapituła wydała opini� pozytywn�. Nie ma zapisu w regulaminie 
przyznawania medalu, �e tre�� uchwały zostaje przedstawiona Komisjom do 
zaopiniowania, natomiast jest taki zwyczaj, �e projekty uchwały s� kierowane do 
wła�ciwych Komisji.            
 
Radna p. B. R�czka zgłosiła poprawk� do projektu uchwały, aby w § 1 zamieni� 
słowa „dla Jerzego Rosoła” na „Panu Jerzemu Rosołowi”, gdy� pierwotny zapis jest 
niegramatyczny. Poprosiła, aby analogiczn� poprawk� wprowadzi� w kolejnym 
projekcie uchwały dotycz�cym przyznania medalu p. Hansowi-Jürgenowi 
Schnipperowi. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził, i� zgadza si� z t� sugesti�,           
a ze wzgl�du na oczywisty charakter zaproponowanej zmiany nie trzeba głosowa� tej 
poprawki.  
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Radny p. A. Tomanek zgłosił wniosek, aby głosowanie nad rozpatrywanym 
projektem uchwały odbyło si�  w sposób tajny. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził, i� głosowanie tajne nie mo�e 
si� odby�, gdy� uchybiono by wówczas zasadzie jawno�ci obrad. Głosowanie tajne 
odbywa si� tylko w przypadku wskazanym przez ustawy. 	eby rozwia� wszelkie 
w�tpliwo�ci w tej kwestii poprosił o opini� radców prawnych. 
 
Radca prawny mec. A. Miera stwierdziła, �e Rada Powiatu jest organem 
suwerennym i to ona decyduje w jakim trybie chce powzi�� swoj� uchwał�. 
Przypomniała jednak, �e w my�l art. 13 ust. 1 ustawy o samorz�dzie powiatowym 
uchwały rady zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� głosów, w obecno�ci co najmniej połowy 
ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba, �e przepisy ustawy stanowi� 
inaczej. Oznacza to konieczno�� wyszukania przepisu ustawy, który by wyra�nie 
przewidywał tryb głosowania tajnego. Przepisu takiego dla rozpatrywanego 
przypadku nie ma.  
 
Radny p. M. Szymanek stwierdził, �e Rada w tej sprawie nie powinna głosowa� w 
sposób tajny. Sytuacja jest bardzo skomplikowana, poniewa� radni b�d� teraz 
docenia� lub nie docenia� kogo�. Powiedział, i� zgadza si� z głosem radnego p. I. 
Skupnia, któremu chodziło o to, aby Rada nie podejmowała jakichkolwiek decyzji ale 
przychyliła si� do opinii Kapituły. Powiedział, �e byłoby mu przykro gdyby nagle si� 
okazało, �e sytuacja rozwinie si� niekorzystnie dla dwóch osób uhonorowanych 
przez Kapituł�.  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala zapytał radnego p. A. Tomanka czy 
podtrzymuje on swój wniosek o przeprowadzeniu nad projektem uchwały głosowania 
tajnego. 
 
Radny p. A. Tomanek powiedział, i� po wysłuchaniu opinii radcy prawnego, jak              
i wypowiedzi radnego p. M. Szymanka wycofuje swój wniosek. 
 
   
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przyznania medalu  honorowego  „Zasłu�ony dla Powiatu Wodzisławskiego” (Panu 
Jerzemu Rosołowi), po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu nad 
projektem uchwały udział wzi�ło 19 radnych. Za przyj�ciem głosowało 18 radnych, 
głosów przeciwnych nie było,  wstrzymuj�cy był 1 głos.            
 
Uchwała nr XIX/217/2004 w sprawie przyznania medalu  honorowego  „Zasłu�ony 
dla Powiatu Wodzisławskiego” została przyj�ta i stanowi zał�cznik nr 36 do 
protokołu. 
 
 
l) 

 
� Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu honorowego  „Zasłu�ony  dla 

Powiatu Wodzisławskiego” (Panu Hansowi–Jürgenowi Schnipperowi), 
stanowi�cy zał�cznik nr 37 do protokołu. 
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Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, i� ww. projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Kapituł�, Komisj� Rozwoju Gospodarczego, 
Przeciwdziałania Bezrobociu i Promocji Powiatu oraz przez Komisj� Organizacyjno-
Prawn�.  
 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przyznania medalu honorowego  „Zasłu�ony  dla Powiatu  Wodzisławskiego” (Panu 
Hansowi–Jürgenowi Schnipperowi), po czym przyst�piono do głosowania. W 
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzi�ło 20 radnych. Za przyj�ciem 
głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów  wstrzymuj�cych nie 
było.            
 
Uchwała nr XIX/218/2004 w sprawie przyznania medalu  honorowego  „Zasłu�ony 
dla Powiatu Wodzisławskiego” została przyj�ta i stanowi zał�cznik nr 38 do 
protokołu. 
 
 
 
Ad. 13 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina powiedział, i� do interpelacji radnego                 
p. M. Kowalskiego dotycz�cej stanu dróg powiatowych odniesie si� Dyrektor PZD              
p. M. Okularczyk. Zaznaczył jednak, �e stan dróg powiatowych jest znany Zarz�dowi 
i robi on wszystko �eby ten stan dróg mo�liwie jak najszybciej uległ poprawie. Zwrócił 
uwag�, �e radnym znane s� przyczyny wyst�powania takiego stanu dróg, znane s� 
skutki zimy, znana jest kondycja finansowa bud�etu w tym zakresie, a tak�e jakimi 
�rodkami dysponuje PZD.  Wszystkiego nie mo�na zrobi� w jeden dzie�, a powinna 
by� zachowana taka kolejno��, aby zacz�� to od dróg wojewódzkich. Zarz�d na 
infrastruktur� drogow� zwraca silnie uwag�. Odno�nie zapytania radnego                   
p. D. Majcherka odpowiedział, �e Zarz�d wcale nie odmówił propozycji współpracy          
z Towarzystwem Miło�ników Rydułtów. Zarz�d jest zadowolony, je�eli sprawy 
powiatowe s� pokazywane społecze�stwu Powiatu Wodzisławskiego. Jednak 
propozycja Towarzystwa Miło�ników Rydułtów odnosiła si� do tego, �eby Zarz�d 
wyasygnował kwoty na regularne kupno gazetki „Kluka” w ilo�ci 20 egzemplarzy na 
ka�de wydanie, a jest ona wydawana dwa razy w miesi�cu, czyli koszt wynosi około 
120 zł dwa razy w miesi�cu. Zwrócił uwag�, �e prawie ka�da gmina powiatu wydaje 
swój periodyk i w zwi�zku z tym wyst�piłoby pytanie dlaczego zakupywana jest tylko 
„Kluka”. Zarz�d w najbli�szej przyszło�ci jeszcze raz rozpatrzy t� spraw� i b�dzie si� 
starał poszuka� mo�liwo�ci rozwi�zania. Nast�pnie przedstawił ofert� zamieszczenia 
prezentacji Powiatu Wodzisławskiego w specjalnym wydaniu „Trybuny �l�skiej”. 
Zarz�d uznał, i� efekt prezentacji w stosunku do kosztów umieszczenia prezentacji 
nie spełnia oczekiwa� Zarz�du, poza tym prezentacja ta powinna si� odnosi� w 
pierwszej kolejno�ci do miast i gmin. Ponadto, Zarz�d znalazł inne sposoby promocji 
Powiatu, wi�c zrezygnował z tej oferty. Przypomniał, �e Powiat Wodzisławski był ju� 
prezentowany na łamach „Trybuny �l�skiej”. Nast�pnie odniósł si� do zapytania 
radnego p. J. Rosoła o zamierzenia Zarz�du w zakresie stanu dróg powiatowych. 
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Powiedział, �e Zarz�d wraz z PZD b�dzie robił wszystko �eby wszystkie dziury jak 
najszybciej łata�, ale cały czas problemem s� sprawy finansowe. Zarz�d ci�gle 
szuka pieni�dzy na drogi, rozmowy na ten temat s� jednak bardzo ci��kie. S� teraz 
takie koncepcje działalno�ci Zarz�du Dróg Wojewódzkich, �e oni s� nawet skłonni 
zrezygnowa� ze swoich dróg, bo nie maj� na nie pieni�dzy. Zarz�d wkrótce 
przedstawi wnioski o przeznaczeniu wolnych �rodków, które pozostały, ale w 
pierwszej kolejno�ci b�dzie rozwa�ane to, aby skierowa� te �rodki m.in. na drogi, 
mimo �e nie ma za bardzo co dzieli�. W odpowiedzi na w�tpliwo�ci radnych 
dotycz�ce nieodpłatnego przekazania budynku Gminie Godów powiedział, �e Zarz�d 
do ka�dego tego typu propozycji przywi�zuje du�o uwagi, prowadzi konsultacje i 
rozwa�ania. S� opinie, i� s� to o�rodki zdrowia, które były wybudowane przez gminy, 
przez ich mieszka�ców i im to powinno słu�y�. Od jakiego� czasu wpływaj� od gmin 
wnioski do Zarz�du, �e one bardziej zagospodaruj�, lepiej wykorzystaj�. Zarz�d 
próbował znale�� inne rozwi�zanie, zamiast wykorzystywa� furtk� zgodnie z 
przepisami o ZOZ-ach próbuje teraz przekaza� budynki w dwóch przypadkach – w 
Godowie i w Gorzycach, przy wykorzystaniu  przepisów ustawy o gospodarce 
nieruchomo�ciami. Mo�e stworzy� to mo�liwo�� nieodpłatnego przekazania gminom 
nieruchomo�ci w drodze darowizny  na cele publiczne. Zarz�d cały czas w pismach 
do tych gmin podkre�la, i� przejm� one zadania w zakresie ochrony zdrowia, tylko 
problemem jest to, i� gminy nie chc� przej�� tych zada�, gdy� uwa�aj� �e dobrze 
wywi�zuj� si� z tych zada� niepubliczne o�rodki zdrowia. Wicestarosta ustosunkował 
si� tak�e do pyta� dotycz�cych zaopiniowania projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisław �l. wraz z prognoz� skutków 
budowy obiektów handlowych o powierzchni powy�ej 2 tys. m2. Zarz�d zaopiniował 
ww. plan, bo taki wniosek wpłyn�ł z Miasta Wodzisław �l. Zarz�d był jednym z 9 
adresatów tego pisma. Poinformował, i� Wydział Architektury zapoznał si� z tym 
wnioskiem i przedstawił swoj� opini� na posiedzeniu Zarz�du. Zarz�d zaopiniował 
plan zagospodarowania przestrzennego pozytywnie, ale z uwagami zgłoszonymi 
przez Wydział Architektury, bo tylko takie uprawnienia ma Zarz�d w tej sprawie. 
Zarz�d nie mo�e wpływa� na decyzje Prezydenta Miasta, ani bada� skutków 
społecznych, jakie mog� wyst�pi� po wybudowaniu w przyszło�ci supermarketów.  
Nast�pnie odniósł si� do interpelacji radnego p. P. Cybułki. Powiedział, �e zgodnie z 
przyj�t� przez Rad� Powiatu procedur� odpowied� na interpelacj� zostanie 
udzielona na pi�mie. Powiedział, i� z uwag� �ledzi wyst�pienia radnego p. P. 
Cybułki, ale jako radny chce powiedzie�, �e nie jest „chłopcem do bicia”. Radny p. 
Cybułka zwalił cał� win� na niego. Wicestarosta podkre�lił, i� ani jednego dnia nie 
przetrzymał pisma skierowanego do Klubu RDL i nie dekretował go do Biura 
Prawnego, co wynika z post�powania wyja�niaj�cego. Powiedział, i� miał to pismo 
tylko jeden dzie�, kiedy od razu zawołał Sekretarza Powiatu i polecił mu przekaza� 
pismo do Biura Rady. W zwi�zku z tym nie mógł przetrzyma� tego pisma. Stwierdził, 
�e jak widział pismo w ostatni dzie�, to list ten nie był zmi�ty. W zwi�zku z tym jak list 
nie był zmi�ty i przekazał go takim Sekretarzowi, a jego nie podejrzewa o to, �e go 
zmi�ł, nie podejrzewa tak�e Biura Rady, �e tam je zmi�li, to z tego jest taki wniosek, 
�e mo�e radny p. Cybułka go zmi�ł. Zapewnił, i� radny p. P. Cybułka odpowied� na 
interpelacj� otrzyma w formie pisemnej. Udzielił równie� odpowiedzi na zapytanie 
radnego p. J. Szcz�snego o korzy�ci płyn�ce z uczestnictwa Powiatu                               
w stowarzyszeniach. Powiedział, i� Zarz�d przedstawi tak� informacj�. Dodał, i� 
Powiat nie nale�y ju� do Zwi�zku Powiatów Polskich, gdy� wycofał si� z tego, jedyna 
struktura, do której Powiat nale�y jest Subregion Zachodni. Poinformował, i� do 
władz tego zwi�zku nale�y Starosta Powiatu p. J. Materzok, a w zwi�zku z tym,              
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i� przebywa on na zwolnieniu lekarskim wyznaczono do reprezentowania Powiatu           
p. A. Kani�, gdy� pełnił on ju� tak� rol�, a ponadto w tym samy czasie odb�dzie si� 
w Cieszynie spotkanie Starostów w sprawie dodatku „203” oraz funduszu SAPARD, 
na które kto� te� musi jecha�. Nast�pnie poinformował, i� 30 kwietnia br. 
przewidywane jest zorganizowanie sesji uroczystej w zwi�zku z wej�ciem Polski do 
Unii Europejskiej. Na sesji tej go�ci� b�d� m.in. delegacje z Recklinghausen w 
składzie 22 osobowym. Zarówno na sesji, jak i na pó�niejszych uroczysto�ciach 
b�d� zaproszeni radni. Zaznaczył, i� delegacja przyje�d�a tym razem w zasadzie 
tylko na ten jeden dzie�. Ten dzie� jest cały zapełniony – od sesji, która zaczyna si� 
od godz. 9.00, a� do Festynu Europejskiego, który b�dzie zako�czony pokazem 
sztucznych ogni, czyli po godz. 24.00. Delegacja wyje�d�a nast�pnego dnia rano, nie 
ma wi�c wi�cej mo�liwo�ci innych spotka�, natomiast tam gdzie były mo�liwo�ci 
zaproszenia parlamentarzystów, radnych, samorz�dowców z całego powiatu, tam to 
zostało uczynione.                    
 
 
Dyrektor Powiatowego Zarz�du Dróg p. M. Okularczyk poinformował, i� 
szczegółow� informacje o stanie dróg powiatowych przedstawił na posiedzeniu 
Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska.  Z informacji tej wynika, i� 
jedynie 20% dróg powiatowych jest drogami wzgl�dnie bezpiecznymi. Nast�pnie 
udzielił odpowiedzi na interpelacje radnego p. M. Kowalskiego. Powiedział, i� 
27.042004 zwołana jest wizja wespół z kopalni� i mieszka�cami ul. Gło�y�skiej. 
Ulica ta jest zniszczona nie tylko z tytułu eksploatacji ale jest tam intensywnie 
wydobywany w�giel przez Kopalni� ”Anna”. W rozmowach z kopalni� „Rydułtowy-
Anna” kopalnia nie zgodziła si� na kapitalny remont ze wzgl�du wła�nie na du�� 
intensyfikacj� wydobycia i du�e osiadanie tego terenu, zgodziła si� wył�cznie na 
dora�ne naprawianie, a wizja temu wła�nie b�dzie po�wi�cona. Stwierdził, �e na 
takich drogach jak ul. Gło�y�ska, ul Oraczy czy par� innych najgł�bsze dziury były 
zasypywane frezowinami asfaltowymi i ubijane. Je�eli chodzi o pozyskiwanie 
�rodków, to prawdopodobnie w tym roku dodatkowych �rodków na drogi b�dzie 
wi�cej ni� wynosi cała subwencja drogowa, ale b�d� to �rodki celowe. Poinformował, 
i� poprzedniego dnia odbył konferencj� z dyrektorem Kopalni„Jas-Mos” i w ramach 
szkód górniczych za 1,5 mln zł. b�dzie modernizowany odcinek ul. Msza�skiej, od 
dwóch wiaduktów do granicy z Jastrz�biem. Rozstrzygni�ta została tak�e sprawa ul. 
Czarnieckiego. Finalizowane s� rozmowy ze Spółk� Restrukturyzacji Kopal� 
odno�nie ul. Grodzisko – Szymanowskiego. Powiedział, i� współpraca z kopalniami 
układa si� du�o lepiej ni� było wcze�niej i ma nadziej�, i� jak zako�czy si� 
restrukturyzacja kopal� to rzeczywi�cie b�dzie mo�na przyst�pi� do realizacji wielu 
zada�. Je�eli chodzi o�rodki SAPARD  - do ko�ca kwietnia PZD dostanie promes� 
na wykonanie tego zadania.  
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina powiedział, i� zapomniał udzieli� jeszcze dwóch 
odpowiedzi. W odpowiedzi na zapytanie radnego p. J. Rosoła dotycz�ce 
nieodpłatnego przekazania cz��ci gruntu z działki b�d�cej własno�ci� Powiatu 
Wodzisławskiego poinformował, i� pismo Prezydenta Miasta Wodzisławia �l. w tej 
sprawie dotyczyło tego, aby t� cz��� gruntu poło�on� miedzy byłym budynkiem 
Pogotowia Ratunkowego a ul. Bogumi�ska odda� nieodpłatnie Miastu Wodzisław �l. 
Zarz�d zamierza wyst�pi� w odpowiednim czasie do Rady Powiatu  o wyra�enie woli 
na sprzeda� tej nieruchomo�ci wraz z cz��ci� działki. Udzielił tak�e odpowiedzi na 
zapytanie radnego p. J. Rosoła o kwoty, jakie zostan� przeznaczone na realizacj� 
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zada� z PFO�iGW. Poinformował, i� zadanie w Skrzyszowie zostanie wykonane za 
kwot� 30 tys. zł., a zadanie w Krostoszowicach równie� za 30 tys. zł. Nast�pnie 
odniósł si� do zapytania radnego p. P. Cybułki o dodatkowe informacje na temat 
zaopiniowania Gminnego Programu Ochrony �rodowiska dla Gminy Radlin. 
Powiedział, i� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami Burmistrz Miasta Radlin zwróciła 
si� o opini� do projektu tego programu. Wst�pnie, po zapoznaniu si� z tym 
Programem Wydział Ochrony �rodowiska wniósł uwagi, gdy� Program wymagał 
według oceniaj�cych poprawek. Poniewa� Burmistrz Miasta Radlin wszystkie 
poprawki  uwagi przyj�ła i wniosła do Programu, w zwi�zku z tym Zarz�d Powiatu           
w dniu 21.04.2004 r. podj�ł uchwał�, w której zaopiniował pozytywnie projekt 
Programu Ochrony �rodowiska dla Gminy Radlin.  
 
Radny p. J. Rosół powiedział, i� w dniu dzisiejszym spotkał go szczególny zaszczyt, 
w wyniku decyzji Rady Powiatu. Podzi�kował wszystkim za ten zaszczyt i powiedział, 
�e doło�y wszelkich stara�, aby ten zaszczyt nie „rozmył si� na drobne”, �eby stan�� 
na wysoko�ci zadania i w dalszym ci�gu słu�y� dobrze Powiatowi i z honorem ten 
przyznany medal nosi�. 
 
Radny p. T. Sobala zwrócił uwag�, i� nie uzyskał odpowiedzi na zadane pytanie            
o prognoz� skutków budowy obiektów handlowych na terenie Miasta Wodzisławia �l. 
Chciałby si� dowiedzie�, jakie s� prognozy skutków zostały przedstawione 
Zarz�dowi i jak si� Zarz�d do tego ustosunkował wydaj�c pozytywn� opini� do planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Radny p. J. Szcz�sny powiedział, i� on tak�e zadał podobne pytanie. Jak wiadomo 
były du�e protesty wobec zgody Miasta Wodzisławia na budow� obiektów 
handlowych. Zapytał jakie było w tej kwestii stanowisko Zarz�du, czy popiera t� 
inicjatyw�. 
 
Radny p. T. Sobala powiedział, i� chodzi o to, �e jest ustawa, która mówi �eby 
przeznaczy� grunt pod zabudow� obiektów wielkopowierzchniowych musz� by� 
spełnione pewne warunki. Jednym z tych warunków jest zapoznanie si� z prognoz� 
skutków jakie zostan� wywołane przez otwarcie takiego obiektu.   
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina poinformował, i� Zarz�d zgodnie z przepisami 
odniósł si� do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Wodzisław �l. We wniosku był nast�puj�cy zapis: „Przedkładam do 
zaopiniowania projekt miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Miasta 
Wodzisław �l. wraz z prognoz� skutków budowy obiektu handlowego” – jest to tytuł 
wniosku, ale nie było w nim napisane jakie b�d� skutki społeczne, czy to b�dzie 
tak�e bezrobocie. Zarz�d nie mo�e nakaza� zaprzestania budowy, decyzja ta nale�y 
tylko do Miasta i nie wiadomo, czy zostanie podj�ta. Były uwagi Zarz�du tego typu, 
�e np. jak w przyszło�ci b�dzie tam supermarket musz� by� tam parkingi. Je�eli 
chodzi o pytanie, jakie jest stanowisko Zarz�du wobec budowy supermarketów, to 
nie do Zarz�du nale�y decyzja i dlatego obecnie Zarz�d nie ma stanowiska w tej 
kwestii.  
 
 
 
 



 33 

Ad. 14 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, i� wszyscy radni 
otrzymali zawiadomienie i porz�dek obrad sesji uroczystej zwi�zanej z wst�pieniem 
Polski do Unii Europejskiej. Powiedział, i� w�ród zaproszonych go�ci na t� sesj� 
poza delegacj� z Recklinghausen b�dzie tak�e delegacja Miasta Fondi oraz Miasta 
Ostrawy. Oprócz go�ci z zagranicy b�d� zaproszeni przedstawiciele samorz�dów 
gminnych z terenu Powiatu, parlamentarzy�ci, organizacje przedsi�biorców. O godz. 
17.00 odb�dzie si� gala „Lider Przedsi�biorczo�ci”, której organizatorem jest Cech 
Rzemie�lników. Przedstawił tak�e radnym nast�puj�ce pisma, które wpłyn�ły do 
Rady Powiatu:  
- pismo dotycz�ce informacji na temat anonimu, o którym była mowa na poprzedniej 
sesji (zał�cznik nr 39 do protokołu), 
- pismo lekarzy rodzinnych zrzeszonych w „Porozumieniu Zielonogórskim (zał�cznik 
nr 40 do protokołu), 
- pismo Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie budowy zbiornika Racibórz Dolny 
(zał�cznik nr 41 do protokołu), 
- pismo Prezydenta Miasta Wodzisławia �l. w sprawie zamiaru likwidacji oddziału 
zaka�nego Szpitala Miejskiego nr 1 (zał�cznik nr 42 do protokołu), 
- petycja pracowników Oddziału Wewn�trznego III SP ZOZ w Wodzisławiu �l. 
(zał�cznik nr 43 do protokołu). 
Nast�pnie zapoznał radnych z harmonogramem posiedze� Komisji Rady Powiatu 
(zał�cznik nr 44 do protokołu), a tak�e poinformował w jakich spotkaniach 
uczestniczyło Prezydium Rady Powiatu. 
 
Radny p. P. Cybułka poinformował, i� Powiat Wodzisławski był współorganizatorem  
IX Mi�dzynarodowego Konkursu Plastycznego „Dom”, obok Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Radlinie oraz Miejskiego O�rodka Kultury Miasta Radlin. Uroczyste 
otwarcie odbyło si� w dniu 14.04.2004 r., w którym uczestniczył ze strony Zarz�du 
Powiatu  p. A. Kania, a tak�e m.in. przedstawiciele rodziców dzieci z Czech i ze 
Stanów Zjednoczonych. Sponsorami byli m.in. firma „Foto-Gaw�da”, „Piekarnia 
Sobala”, „Nowiny Wodzisławskie”, Radio 90 FM i Telewizja Kanon. Zwrócił tak�e 
uwag�, i� w ostatnich „Wie�ciach Powiatu Wodzisławskiego” jest na str. 4 informacja 
o wiadukcie. Przypomniał w zwi�zku z tym, �e o podj�cie uchwały w sprawie awarii 
wiaduktu wnioskowała nie tylko Komisja Organizacyjno-Prawna, ale tak�e Klub 
Radnych RDL. 
 
 
Ad. 15 
 
W zwi�zku z wyczerpaniem porz�dku obrad Przewodnicz�cy Rady Powiatu          
p. E. Wala zamkn�ł obrady XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
 
 
Protokołowała: 
Lidia Glassmann-Rybi�ska  
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