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Protokół Nr  XVIII/04 

z obrad XVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 
w dniu 18 marca 2004 roku. 

 
 
Sesja Rady Powiatu  rozpocz�ła si�  w   dniu 18 marca  2004 r. roku o godz. 12.00. 
Miejscem obrad  była sala  Powiatowego  Centrum Konferencyjnego  przy Zespole 
Szkół Technicznych w Wodzisławiu �l.  
 
Na wst�pie Przewodnicz�cy  Rady  Powiatu p. Eugeniusz Wala  przywitał 
zebranych, otworzył sesj�  i na podstawie listy obecno�ci  stwierdził wymagane 
quorum.  W sesji w momencie  rozpocz�cia obrad uczestniczyło  14 radnych. W 
trakcie obrad liczba obecnych radnych zwi�kszyła si� do 26.  Lista obecno�ci  
radnych stanowi zał�cznik nr  1 do niniejszego protokołu.  
 
W sesji  udział wzi�li: 
 Powiatowy Rzecznik Konsumenta p. Kazimiera Lalik, 
 Dyrektor PZD p. Marek Okularczyk, 
 Dyrektor PZZN p. Grzegorz Stankiewicz,  
 Dyrektor PODGiK p. Tadeusz Maroszek, 
 Kierownik PUP p. Anna Słotwi�ska – Plewka, 
 Dyrektorzy SPZOZ w Wodzisławiu �l�skim i Rydułtowach, Naczelnicy i Kierownicy 
Wydziałów Starostwa Powiatowego.  
 
 
Ad. 2  
 
Porz�dek obrad  XVIII  sesji   Rady Powiatu przedstawiał si� nast�puj�co : 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno�ci obrad.  
2. Przedstawienie porz�dku obrad.  
3. Przyj�cie protokołu  z obrad XVII 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. Zatwierdzenie sprawozdania z działalno�ci Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów za 2003 rok.  
9. Przyj�cie sprawozda�  z działalno�ci za 2003 rok nast�puj�cych jednostek : 
       a)  Powiatowego Zarz�du Dróg, 
       b)  Powiatowego Zakładu Zarz�dzania  Nieruchomo�ciami,  
       c)  Powiatowego O�rodka Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej,  
       d)  Powiatowego  Urz�du Pracy.  
10.  Przyj�cie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania          
       Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy. 

      11.  Rozpatrzenie planu inwestycji i remontów drogowych na 2004 rok.  
      12.  Aktualizacja  Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego:  
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        - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyj�cia Strategii Rozwoju Powiatu    
          Wodzisławskiego.  
13.  Rozpatrzenie projektów  uchwał w nast�puj�cych sprawach : 

a) zmiany uchwały Nr XVII/181/2000 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia           
    29.05.2000 r. w sprawie zasad zbycia, wydzier�awienia lub wynaj�cia          

 rzeczowych składników maj�tku trwałego przez samodzielne publiczne            
zakłady  opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w    
   Rydułtowach” i  „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.”  z  
   pó�niejszymi zmianami, 

 b)  zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki  
     zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, 
c) podziału �rodków Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizacj� zada� z zakresu rehabilitacji zawodowej                 
i społecznej osób niepełnosprawnych przypadaj�cych na Powiat 
Wodzisławski w roku 2004, 

d) zatwierdzenia powiatowego programu działa� na rzecz osób 
niepełnosprawnych na lata 2004-2008,  

e) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z 
organizacjami pozarz�dowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami 
organizacyjnymi działaj�cymi na podstawie  przepisów o stosunku Pa�stwa 
do Ko�cioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Pa�stwa do 
innych ko�ciołów i zwi�zków wyznaniowych  oraz gwarancjach wolno�ci 
sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorz�du 
terytorialnego w 2004 roku”,  

f) ustanowienia  medalu honorowego „Zasłu�ony dla Powiatu 
Wodzisławskiego”, 

g) dokonania oceny stanu bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego i 
przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego,  

h) zbycia cz��ci nieruchomo�ci  gruntowej oznaczonej numerem 163/10  o 
powierzchni 755 m2, poło�onej w Godowie przy ul. 1 Maja 63, b�d�cej 
własno�ci�  Powiatu Wodzisławskiego,  

i) utworzenia w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu �l�skim �rodka 
specjalnego,  

j) zmian w bud�ecie Powiatu  Wodzisławskiego na 2004 rok,  
k) zatwierdzenia  Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok, 
l) wyra�enia stanowiska w sprawie utrudnie� wyst�puj�cych w ruchu 

drogowym przy drodze  wojewódzkiej nr 933 w Wodzisławiu �l�skim 
spowodowanych awari� wiaduktu. 

    14.  Odpowiedzi na zapytania radnych. 
    15.  Informacje Przewodnicz�cego Rady.  

16.    Zamkni�cie  obrad  XVIII sesji.  
 

Uwag do przedło�onego porz�dku obrad nie było.  
 
 
Ad.3  
 
Protokół z obrad XVII sesji został sporz�dzony i wyło�ony do wgl�du w terminie 
okre�lonym w Statucie Powiatu. Uwag do protokołu nie było.  
W głosowaniu  nad przyj�ciem  protokołu udział wzi�ło 14 radnych. 
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Za przyj�ciem głosowało  14 radnych, głosów  przeciwnych oraz wstrzymuj�cych si� 
nie było.  
Protokół z  obrad XVII sesji Rady Powiatu został przyj�ty.  

 

 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie Starosty z działalno�ci Zarz�du Powiatu w okresie od XVII sesji 
przedstawił  Wicestarosta Powiatu p. Józef  �ywina. 
Ponadto przedstawiona została   informacja o przeprowadzonych przetargach.  
Sprawozdanie jest zał�cznikiem nr 2 do protokołu.  
 
 
Ad. 5  
 
Informacj�  w sprawie aktualnej sytuacji finansowej SPZOZ Wodzisław �l. i  SPZOZ 
Rydułtowy przedstawiła Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej  
p. Bo�ena Capek. Informacja  jest zał�cznikiem nr 3 do protokołu.  
 
W punkcie tym Wicestarosta  p. Józef  �ywina  przedstawił  informacj� o 
dokonanych uzgodnieniach  w kwestii wypłaty zaległych wynagrodze� pracowników 
SPZOZ Wodzisław   wynikaj�cych  z przepisów  tzw. „ustaw  203 i 110”. 
Powiedział, �e w wyniku  spotkania roboczego z zainteresowanymi w tej sprawie 
osobami ustalony został  skład zespołu roboczego, do którego zaproszono 
nast�puj�cych przedstawicieli  Rady Powiatu: Przewodnicz�cego   Komisji  
Organizacyjno – Prawnej p. Jerzego Rosoła, Przewodnicz�cego Komisji Bud�etu i 
Finansów p. Mieczysława Kowalskiego i Przewodnicz�c� Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej i Rodziny p. Bo�en� Konieczny – Freund. Zaproszono równie�  
przedstawicieli zwi�zków zawodowych działaj�cych przy SPZOZ oraz przedstawicieli 
Dyrekcji. W postulowanych terminach  zespół pod przewodnictwem  p. J. Rosoła  
pracował bardzo intensywnie i w efekcie strony doszły do porozumienia. 
O przedstawienie  szczegółów  negocjacji  i  zawartego porozumienia poprosił p. J. 
Rosoła.  
 
Radny p. J. Rosół  powiedział, �e zadaniem 10 osobowego zespołu  było  
uzgodnienie stanowisk i zawarcie porozumienia pomi�dzy zwi�zkami 
reprezentuj�cymi pracowników, a Dyrekcj� SPZOZ.   
Strony  podeszły do tematu bardzo powa�nie i  były dobrze przygotowane.  W 
merytorycznej dyskusji wnikliwie rozpatrywano wszystkie kwestie i nikt nie 
przypuszczał, i� mo�liwe b�dzie zawarcie porozumienia po tak krótkim  okresie 
negocjacji. 
Dodał, �e zawarte porozumienie stanowi wyzwanie dla obu stron,  wa�ne jest czy 
zapisane uzgodnienia b�d� realizowane i dotrzymane.  
Zespół  ustalił, i� w miesi�cu maju nast�pi spotkanie, w trakcie którego strony 
przeanalizuj�  dotychczasowy  okres  realizacji uzgodnionych zobowi�za�  i podj�te 
zostan� decyzje  na dalszy okres  czasu. 
W    uzgodnieniach   zapisano     podwy�szenie    osobistego zaszeregowania  stawki 
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 o 50 zł,  na pełny wymiar czasu pracy od 1 marca br.,   spłat�  zaległych  nale�no�ci 
z tytułu realizacji ustawy tzw. 203 za 2001-2002 w wysoko�ci 100 zł miesi�cznie  od 
marca 2004 r w formie dodatku do wynagrodzenia. Natomiast  od stycznia nie b�d� 
naliczane odsetki za zaległe nale�no�ci. 
Zespół negocjacyjny nie ulega rozwi�zaniu, a termin kolejnego spotkania zostanie  
ustalony.  
Na podstawie protokołu uzgodnienia  zostanie sporz�dzone porozumienie,  które 
zostanie zawarte pomi�dzy  pracodawc� a pracownikiem. 
Jako prowadz�cy prace zespołu  podzi�kował wszystkim stronom  rozmów, a tak�e 
przedstawicielom Rady Powiatu za osobiste  zaanga�owanie,  merytoryczn� i 
odpowiedzialn� postaw�. 
 
 
Ad.6  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala poinformował, i� w okresie 
mi�dzysesyjnym wpłyn�ła  interpelacja Klubu Radnych RDL w sprawie  przywrócenia  
dro�no�ci  wiaduktu na  ul. Jastrz�bskiej  w Wodzisławiu �l. 
W udzielonej odpowiedzi poinformowano Klub Radnych, i� w terminie 
poprzedzaj�cym zło�enie interpelacji Komisja Organizacyjno – Prawna wyst�piła z 
inicjatyw� uchwałodawcz� w  przedmiotowej sprawie.  
 
Radny p. Damian Majcherek   -  powiedział, �e na podstawie  wyst�pienia radnego 
p. J. Rosoła  ci�nie si� pytanie,  czy  trzeba było czeka� tak długo i czy  tyle odsetek 
musiało zosta� naliczonych,  �eby strony takie porozumienie zawarły. 
 Zapytał, czy nie nale�ałoby poprzedniego Dyrektora, który tak ch�tnie był 
premiowany  przez Zarz�d Powiatu odda� do Prokuratura,  gdy�  naraził ten�e 
zakład na  wymierne szkody finansowe.  
Natomiast po jednym spotkaniu, kilku godzinach  negocjacji okazuje si�, �e partnerzy  
potrafi� doj��  do porozumienia,  które mówi  o mo�liwo�ciach realizacji  nale�no�ci  
finansowych wobec pracobiorców. 
Zapytał, dlaczego obecny Dyrektor,  który  poprzednio  był Dyrektorem 
ekonomicznym i był stron�  w poprzednich rozmowach, takiej formuły porozumienia  
nie zaproponował. Stwierdził,  �e  poprzedni Dyrektor  był premiowany  mi�dzy 
innymi za to, �e naraził  SPZOZ  na wymierne  szkody finansowe.  
 
Radny p. Piotr Cybułka  odczytał nast�puj�ce pisma:  
-  pisma Klubu Radnych  RDL z dnia 12 marca 2004 r.  w  sprawie  sposobu  
dor�czenia  pisma  Prokuratury Rejonowej w 	orach oraz stanowisko  Klubu w tej 
sprawie. Pisma s� zał�cznikiem nr 4.  
 
Dodał, �e cokolwiek  czynił  w imieniu Klubu,  kierował interpelacje, czy te� pisma do 
Prokuratury  nie pomin�ł  ani razu Rady, a�eby  poinformowa�  o podejmowanych  
działaniach,  jak równie� nie widzi powodów dla których korespondencja  jak� 
otrzymuje Klub Radnych  nie była przedstawiana na forum Rady. 
Nast�pnie przedstawił  postanowienie Prokuratury Rejonowej w 	orach w sprawie 
odmowy wszcz�cia dochodzenia w  sprawie niedopełnienia obowi�zków przez 
Starost� Powiatu.  
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Zwrócił uwag�, i�  obowi�zuje  7 dniowy okres na zło�enie  za�alenia  i jest zawity. 
Pozwala to s�dzi�, �e celowo zostało przetrzymane pismo, aby  Klub Radnych RDL  
nie mógł w ustawowym terminie  zło�y� za�alenie lub podj�� innych działa�.  
 
- Klub zwrócił si� do Prokuratury  Rejonowej w Gliwicach  z  pismem,  w którym 
składa za�alenie na odmow� wszcz�cia dochodzenia w sprawie  podejrzenia o 
popełnieniu przest�pstwa przez Starost� Powiatu. 
 Pismo jest  zał�cznikiem  nr 5. 
 
- Klub zwrócił si� do Prokuratury  Rejonowej w Gliwicach  z  pismem  w którym 
zgłasza  podejrzenie o popełnieniu przest�pstwa  przez  Romana Kubka.  
Pismo jest  zał�cznikiem  nr 6. 
 
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. E. Wala zwrócił radnemu p. P. Cybułce uwag�, 
i� swoim wyst�pieniem samowolnie przeszedł do punktu  7  i  pouczył,  aby w 
przyszło�ci  oddziela�  poszczególne punkty.  
 
 
Ad. 7  
 
Wobec  braku głosów tym punkcie  Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala  
poinformował i�  realizowany b�dzie nast�pny   punkt  to jest  pkt. 8 porz�dku obrad  
po czym zgłosił si� do głosu p. P. Cybułka. 
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala poinformował, �e  przyst�piono do 
punktu 8 obrad i je�li nie b�dzie głosów przeciwnych  pozwoli radnemu  kontynuowa�   
wyst�pienie.  
 
Głosów przeciwnych nie było.  
 
Radny P. Piotr Cybułka    przedstawił  stanowisko Klubu Radnych RDL w sprawie 
likwidacji poradni ginekologicznej i pediatrycznej w O�rodku zdrowia w Lyskach  
zawarte w pi�mie do Przewodnicz�cego Klubu Radnych  Ruchu Autonomii �l�ska  
Gminy Lyski p. A.  Warmuły  w skierowane  do samorz�dów  lokalnych.  
 
Pismo jest  zał�cznikiem  nr 7. 
 
 
 
Ad. 8 
 
Sprawozdania z działalno�ci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2003 rok jest 
zał�cznikiem nr  8. 
 
 
Opini� Komisji Organizacyjno – Prawnej przedstawił Przewodnicz�cy Komisji 
 p. Jerzy Rosół, który poinformował, i�  Komisja zapoznała si� ze sprawozdaniem z 
działalno�ci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2003 rok  nie wniosła  
�adnych uwag i pozytywnie opiniuje jego działalno��. 
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     Jednocze�nie  Komisja  zawnioskowała do Rady Powiatu  o zatwierdzenie  
sprawozdania.   

 
 
 W dyskusji  głosów nie było.  
 

W zwi�zku z powy�szym Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania  nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenie 
sprawozdania z działalno�ci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2003 rok.  
Projekt uchwały jest zał�cznikiem nr 9. 
 
W głosowaniu udział wzi�ło 20 radnych, za przyj�ciem uchwały  głosowało 18 
radnych, 2  głosy  były  wstrzymuj�ce. 
 

Uchwała Nr XVIII/192 /2004  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie   
zatwierdzenie sprawozdania z działalno�ci Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów za 2003 rok  została podj�ta. 
 

 
Uchwała jest zał�cznikiem nr 10.   
 
 
Ad. 9  
 
 
   a)  Sprawozdanie  z działalno�ci Powiatowego Zarz�du Dróg  za rok 2003   jest   
zał�cznikiem nr 11. 
 
Opini� Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska przedstawił 
Przewodnicz�cy Komisji p. Tadeusz Skatuła , który poinformował, i�  Komisja  
wydała pozytywn� opini� do  sprawozdania  z działalno�ci  Powiatowego Zarz�du 
Dróg za 2003 rok.  
 
 
W dyskusji  radny p. Mirosław Szymanek zapytał, czy w punkcie dot. planu 
inwestycji umo�liwione zostanie  zadawanie pyta�. 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala odpowiedział twierdz�co.  
 
Innych pyta� oraz głosów w dyskusji nie było.  
 
 
 
      b)  Sprawozdanie  z działalno�ci  Powiatowego Zakładu Zarz�dzania  
Nieruchomo�ciami  za rok 2003 jest zał�cznikiem nr 12.  
 
Opini� Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska przedstawił 
Przewodnicz�cy Komisji p. Tadeusz Skatuła , który poinformował, i�  Komisja  
wydała pozytywn� opini� do  sprawozdania  z działalno�ci  Powiatowego Zakładu 
Zarz�dzania  Nieruchomo�ciami za rok 2003.  
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Pyta� oraz głosów w dyskusji nie było.  
 
 
      c) Sprawozdanie  z działalno�ci  Powiatowego O�rodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej za rok 2003  jest zał�cznikiem nr 13. 
 
Opini� Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska przedstawił 
Przewodnicz�cy Komisji p. Tadeusz Skatuła , który poinformował, i�  Komisja  
wydała pozytywn� opini� do  sprawozdania  Powiatowego O�rodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  za rok 2003. 
 
 
Pyta� oraz głosów w dyskusji nie było.  
 
 
      d) ) Sprawozdanie  z działalno�ci    Powiatowego  Urz�du Pracza rok 2003 jest 
zał�cznikiem nr 14.  
 
 
Opini� Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przewciwdzialania Bezrobociu i Promocji 
Powiatu  przedstawił Przewodnicz�cy Komisji p. Ireneusz Skupie�, który 
poinformował, i�  Komisja  wydała pozytywn� opini� do sprawozdania Powiatowego  
Urz�du Pracy  za rok 2003.  
 
W dyskusji glos zabrali :  
 
Radna p. Edyta Cogiel – na podstawie zawartej informacji o przeznaczeniu  48,3 
tys. zł na szkolenia  osób niepełnosprawnych  i osób pobieraj�cych renty 
szkoleniowe zapytała, o typ szkole�.  Dodała, i� według  oblicze� �rednia  kwota 
opłat za szkolenia jest wysoka. 
 
P. Anna  Słotwi�ska – Plewka – odpowiedziała, �e  wysoko��  opłat za szkolenia 
oscyluje  w granicach  od 500 do ponad 2000 zł, zatem �redni  koszt to 1000 zł.  
S� to ró�ne  szkolenia, w głównej mierze   �ci�le specjalistyczne  oraz  inne  np. 
szkolenia kierowców obsługa  wózków widłowych.  
Wybieraj�c oferty chodzi równie� o to,  by nie wybiera� zbyt tanich kursów  i okres 
szkolenia nie był zbyt krótki  co  zazwyczaj  przekłada si�  na jako�� i poziom 
szkolenia.  
Przy wyborze szkole� Powiatowy Urz�d Pracy  posiłkuje si�  opini� pracodawców 
zatrudniaj�cych  osoby niepełnosprawne. Ich zdaniem  cz���  kursów powinna by� 
znacznie dłu�sza.  
 
 
Radny p. Mirosław Szymanek – na podstawie obowi�zku osoby bezrobotnej do  
comiesi�cznego zgłaszania si� w Urz�dzie Pracy   i potwierdzania gotowo�ci   
podj�cia pracy zapytał,  czy wynika ono z przepisów  ustawy. 
 Zapytał,  czy nie wystarczyłoby zgłoszenie si� jednorazowe w momencie utraty 
pracy. Celem jest, aby  ułatwi� bezrobotnym poszukiwanie pracy tym bardziej, i� w 
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momencie podj�cia pracy powtórnie osoba ta musi zgłosi� fakt jej podj�cia  w ci�gu 5 
dni.  
 
 
P. Anna  Słotwi�ska – Plewka -  odpowiedziała, �e obowi�zek comiesi�cznego  
zgłaszania si� dotyczy osób pobieraj�cych �wiadczenie, wypłacane w terminach 
miesi�cznych. Dla pozostałych osób wprowadzone zostały ułatwienia dwojakiego 
rodzaju. Osoby nie pobieraj�ce �wiadcze� zgłaszaj� si� w PUP co dwa miesi�ce a  
ponadto w trzech gminach pracownicy przyjmuj� zgłoszenia o gotowo�ci podj�cia 
pracy.  
Wyznaczanie terminów zgłoszenia zwi�zane jest pokrywaniem przez PUP składki na 
ubezpieczenie zdrowotne, zatem musi by� potwierdzany  ich status.  
Wizyta w Urz�dzie Pracy  to równie� okazja do sprawdzenia ofert pracy,  czy te� 
konsultacji u doradcy. 
 Natomiast zgłoszenie  faktu podj�cia pracy w ci�gu 5 dni wynika z przepisów 
ustawy.  Kontrolerzy legalno�ci zatrudnienia zwracaj� szczególn�  uwag� na  
przestrzegania powy�szego przepisu. 
 
Radny p. Mirosław Szymanek – przytoczył  przykład, w którym  osoba zatrudniona 
na miesi�c nie zgłosiła podj�cia pracy i  poniosła konsekwencje karne, a pieni�dze 
zarobione wystarczyły na pokrycie kary. 
 Powiedział, �e nie do zrozumienia jest  fakt,   �e krótkie umowy o dzieło musz� by� 
zgłaszane. W momencie zawarcia takiej umowy osoba traci status bezrobotnego i w 
krótkim terminie zwraca o jego ponowne  nadanie. 
Wskazane byłoby  wprowadzenie korekty  w trybie potwierdzania statusu.  
 
P. Anna  Słotwi�ska – Plewka  odpowiedziała, �e zgłaszanie nast�puje w 
wyznaczonych  terminach, które nie reguluj� przepisy ustawy. 
 
Radna p. Edyta Cogiel – prosiła o wyja�nienie danych dotycz�cych  osób 
uprawnionych i pobieraj�cych zasiłki rodzinne.  
 
P. Anna  Słotwi�ska – Plewka    wyja�niła, �e ró�nica wynika z stosowanej 
nomenklatury , z okre�lenia osób uprawnionych  -  czyli dzieci  i osób pobieraj�cych 
zasiłki na dzieci. 
 
 
Ad. 10.  
 
 
Wprowadzenia do tematu dokonała Kierownik  Powiatowego Urz�du Pracy 
 p.  Anna  Słotwi�ska – Plewka. 
 
Tekst wyst�pienia jest zał�cznikiem nr 15. 
 
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania  Bezrobociu i 
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy jest zał�cznikiem nr 16.  
 
Opini� Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przewciwdzialania Bezrobociu i Promocji 
Powiatu  przedstawił Przewodnicz�cy Komisji p. Ireneusz Skupie�, który 
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poinformował, i�  Komisja  wydała pozytywn� opini� do sprawozdania z realizacji 
Powiatowego Programu Przeciwdziałania  Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku 
Pracy. 
 
W dyskusji głos zabrali :  
 
 
Radny p. Mirosław Szymanek  - powiedział, �e  wska�nik poziomu bezrobocia w  
naszym Powiecie jest wysoki. Na podstawie informacji o zaj�ciach w Klubach pracy i 
przyjmowaniu osób bezrobotnych  przez pracowników PUP w gminach, prosił o 
dodatkowe informacje w tych tematach.  
Ponadto prosił o rozszerzenie  informacji  na temat programu  dla górników w ramach 
współpracy transgranicznej jak równie� efektów  spotkania ze stron� czeska, które 
miało si� odby�   si� w ostatnim czasie.  
 
 
Kierownik  Powiatowego Urz�du Pracy  p.  Anna  Słotwi�ska – Plewka   
odpowiedziała, �e planuje si�  zorganizowanie w gminach zaj�� Klubu  dotycz�ce 
umiej�tno�ci poszukiwania pracy. Podobne  warsztaty organizowane były w 
ubiegłych latach w Radlinie i tam zaj�cia  cieszyły si� wielkim zainteresowaniem 
podczas gdy  w Gminie Lubomia nie odniosły �adnego skutku.   
Na  dzie� 15 marca  zaplanowane było spotkanie ze strona czesk� na temat 
współpracy transgranicznej, jednak z przyczyn niezale�nych  zostało ono przesuni�te 
na  koniec miesi�ca.  
W ramach  programu  Eures  podprogram Eures transgraniczny  b�d� �rodki unijne. 
Współprac� podj�ło  6 urz�dów  przygranicznych, tworzony b�dzie bank  danych o 
pracodawcach, mo�liwo�ciach i potencjale  przygranicznego  rynku pracy i zasobach 
siły roboczej. 
W miejscowym urz�dzie były oferty strony czeskiej dla górników, wymagania  co do 
przyszłych pracowników były wysokie,  a w rezultacie   około 2 tys. górników pracuje 
w rejonie Karwiny.  
 
 
Ad. 11 
 

     Planu inwestycji i remontów drogowych na 2004 rok jest zał�cznikiem nr 17  
     Opini� Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska przedstawił      
     Przewodnicz�cy Komisji p. Tadeusz Skatuła , który poinformował, i�  Komisja   
     wnikliwie rozpatrywała powy�szy plan. Uwzgl�dniaj�c tre�� odpowiedzi na wniesione  
     wnioski wydaje pozytywn� opini� do planu inwestycji i remontów drogowych na 2004  
     rok.  
   

Radny p. Mirosław  Szymanek  poruszył nast�puj�ce kwestie :   
 
-  w planie znalazła si� jedna inwestycja i jeden remont zwi�zany z utrzymaniem 
infrastruktury drogowej  jakie planowane s�  na terenie Gminy Mszana. 
W pi�mie z dnia 13 pa�dziernika ub. Urz�d Gminy  przedło�ył propozycje   z pro�b� o 
ich akceptacj�  z których  wybrane  zostały dwa zadania w Połomii. Zapytał, czy 
mo�liwe jest poszerzenie planu o dodatkowe zadania.  
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- na całym odcinku ulicy Skrzyszowskiej, po  którym dzieci ucz�szczaj� do szkoły na 
Wilchwach jest w  złym stanie. Zapytał, czy s� podj�te działania aby zagwarantowa� 
ich bezpiecze�stwo. 
 
-  Gmina Mszana  zgłaszała potrzeb� przebudowy skrzy�owania na ul. Centralnej  i 
ul. Wolno�ci, 
 
  - w planie nie ma dróg wojewódzkich, natomiast droga  nr 933  -   Wodzisławska 
jest na całym odcinku w złym stanie, natomiast nat��enie ruchu jest du�e, 
  
- Urz�d Gminy w Mszanie w 2001 roku wyst�pił  o zmian� kategorii ul. Jastrz�bskiej 
w Gogołowej. Zapytał o przebieg  procedury w tej sprawie,  
 
- niebezpieczne  jest skrzy�owanie ul.  1 Maja z ul. Tursk�, pomimo ustawionych 
znaków ostrzegawczych dochodzi do wielu  wypadków.  Zapytał  o mo�liwo�ci 
wprowadzenia dodatkowych znaków i sygnalizacji  ostrzegaj�cych przed 
niebezpiecze�stwem.  
 
 
Dyrektor PZD p. Marek Okularczyk -  w sprawie deklaracji Gminy Mszana 
dotycz�cych   prowadzenia wspólnych inwestycji i remontów odpowiedział, �e po 
zbilansowaniu  potrzeb  wskazanych  przez gminy,   uwzgl�dnieniu wniosków  
zgłaszanych przez radnych Rady Powiatu sporz�dzono  wykaz robót , których 
wykonanie jest zasadne. Ogólna warto�� zada� si�gn�ła 12 mln zl.  
Z tego te� wzgl�du opracowuj�c  plan działa� na rok bie��cy nale�ało dokona� 
wyboru  zada�, natomiast  te  które nie znalazły si� w planie prac bie��cych zostan� 
uj�te w latach nast�pnych.  
 
Powiedział, �e uwa�a i�  działania zakresie infrastruktury  drogowej ( dróg 
wojewódzkich) podejmowane przez Powiat znajd� pozytywny finał podczas wizyty 
Marszałka Województwa �l�skiego i przedstawicieli  Zarz�du Dróg Wojewódzkich.  
Dodał, �e według informacji  realne jest pozyskanie �rodków dodatkowych na  
remont  ulicy  Wodzisławskiej. W zwi�zku z oddziaływaniem w tym rejonie 
eksploatacji górniczej  mo�liwe b�dzie przeznaczy� �rodki z Kompanii W�glowej na 
jej modernizacj�. 
Poinformował, �e bliskie zako�czenia s� rozmowy i podpisanie ugody  z Kompani� 
W�glow� w sprawie ul. Czarneckiego i ul. Szymanowskiego.  Z �rodków 
rekompensuj�cych szkody  górnicze  na znaczny odcinku mo�liwe b�dzie wykonanie  
solidnej  drogi.  
W sprawie skrzy�owania ulic 1 Maja i Turskiej  oraz chodnika wzdłu� ul. 
Skrzyszowskiej powiedział,  �e opracowana dokumentacja  remontu ulicy Armii 
Ludowej  opiewa na kwot� 1.200 zł.  Projekt został zgłoszony do „Partnera” jako 
jeden z kilku przedstawionych.  Zadaniem Zarz�du b�dzie wybór takiego zadania, na 
który realne b�dzie  zabezpieczenie �rodków wkładu własnego Powiatu.  
Dyrektor zadeklarował, i�  na miejscu rozwa�one zostan� mo�liwo�ci dodatkowego 
oznakowania skrzy�owania.  
 
Dodał, �e przedstawiony plan zada� jest  kompromisem pomi�dzy oczekiwaniami, 
potrzebami  i mo�liwo�ciami finansowymi  Powiatu.  
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Zwrócił si� do radnych o wprowadzenie poprawek  do planu inwestycji i remontów  : 
- w Gminie Gorzyce ul. Raciborska winna by� wskazana miejscowo�� Rogów, 
- remont ul. Wodzisławskiej w Turzy  oparty b�dzie na �rodkach SAPARD. Trwa 
post�powanie przetargowe. Wiadome ju� jest i� po przetargu warto�� zadania spadła 
do kwoty 585 tys. zł. 
 
Nast�pnie poruszył kwestie  ogromnych strat  jakie powstały w infrastrukturze 
drogowej podczas  zimy. Powiedział, �e zapełnienie ubytków  w dywanikach 
asfaltowych  pochłonie   znaczne �rodki. 
 
 
Radny  p. Jerzy Rosół  - zapytał, czy znane s� zamierzenia  Zarz�du Województwa 
odno�nie dróg wojewódzkich.  
 
P. Marek Okularczyk odpowiedział, �e w ostatnich tygodniach działania Zarz�du 
Dróg Wojewódzkich nabrały przyspieszenia, na ulicy Młodzie�owej  oraz ulicy 
Jastrzebskiej dokonano  pomiarów  technicznych dróg.  
 
Radny p. Jerzy Rosół  - prosił, aby  po wizycie Marszałka Województwa �l�skiego  
przekazane zostały  informacje na temat  uzgodnie�  co do  planowanych działa�  w 
zakresie infrastruktury drogowej na terenie Powiatu  w roku 2004.  
 
Radna p. Edyta Cogiel  - powiedziała, �e planuj�c  w roku bie��cym   szereg 
inwestycji dotycz�cych budowy  chodników  proponuje  zapozna�  si�  rozwi�zaniami 
technicznymi  zastosowanymi  w Gminie Krzy�anowice. 
Chodnik na trasie Krzy�anowice – Tworków  jest na poziomie drogi z wydzielon�  
drog� dla rowerów bez stosowania kraw��ników.  
Zaproponowała, aby zespół roboczy dokonał ogl�dzin w terenie  i rozwa�ył 
mo�liwo�ci zastosowania takich rozwi�za� w naszym terenie.  
Nast�pnie  powiedziała, �e  wyra�a nadziej� i� w miar� pozyskania  �rodków   z 
PFO�iGW kontynuowane  b�d� prace remontowe  na ulicy Dworcowej  w Olzie. 
 
 
Dyrektor PZD p. Marek Okularczyk  - odpowiedział, �e taki wyjazd  zostanie  
zorganizowany.  
  
Radny p.  Jarosław Szcz�sny – prosił o szersze informacje na temat  remontu drogi 
Armii Ludowej, mo�liwo�ci realizacji tej inwestycji. Chodzi o odcinek  od Osiedla do 
ul. Jastrz�bskiej  najbardziej zniszczony, na którym  zachodzi konieczno�� poło�enia 
nowej nawierzchni.  
Nast�pnie  w imieniu Rady Sołeckiej w Skrzyszowie,  na podstawie  informacji o  
realizacji kanalizacji deszczowej i budowy chodnika  na ulicy 1 Maja, który  
planowany jest  od strony Godowa  zapytał,  jakie s� mo�liwo�ci realizacji chodnika  
na  odcinku  od wiaduktu  do granicy z Mszan�.  
Stwierdził, �e wy�ej wymieniony odcinek jest szczególnie niebezpieczny i t� drog� 
ucz�szczaj� dzieci do szkół.  
Z kolei zapytał o koszt  zainstalowania �wiatła ostrzegawczego, którego 
zamontowanie staje  si� konieczne przy budynkach  Gimnazjum w Gołkowicach  i 
Skrzyszowie.  
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Dyrektor PZD p. Marek Okularczyk odpowiedział, �e wst�pnie oszacowano koszt  
modernizacji  ulicy Armii Ludowej od Domu Górnika do skrzy�owania na kwot� 1200 
tys. zł. Sporz�dzona w 1999 roku dokumentacja jest poprawiana, aktualnie projekt 
zło�ono  do systemu Partner. 
Dodał, �e problem stanowi� �rodki finansowe,  bowiem jest kilka równorz�dnych 
projektów , natomiast wybór  kolejno�ci ich  realizacji projektów  odbywa si� przy 
udziale radnych.  
 
W sprawie budowy kanalizacji i chodnika odpowiedział, �e aktualnie budowa  opiera 
si� na dokumentacji  Gminy Godów  przy współudziale �rodków Powiatu.  
Problem jest z wiaduktem, który w  rzeczywisto�ci nikomu nie słu�� i w tej  sprawie  
nale�y podj�� stosowne decyzje.  
 Przyznał, �e chodnik jest na tym odcinku potrzebny.  Dodał równie�, i� problem 
nasilił si�  po utworzeniu Gimnazjum,   bezpiecze�stwo i dzieci jest zagro�one.   
 
W sprawie sygnalizacji �wietlnej przy gimnazjach  zadeklarował, i� zwróci si� do 
Wójta Gminy  w tej sprawie i rozwa�one zostan�  mo�liwo�ci  finansowe wspólnej  
realizacji.  
 
Radny p. Damian Majcherek – zapytał, czy na roboty drogowe bez wzgl�du na 
firmy  jakie je wykonuj�  udzielane s�  gwarancje. 
Uwa�a, �e mo�na mie� wra�enie  i�   prace remontowych  nie  s� wykonywane  po 
to, aby słu�yły u�ytkownikom dróg,  ale  po to by po roku od zako�czenia prac 
zachodziła konieczno�� wykonywania ich ponownie.  
Dodał, �e  potrafi wskaza� wiele kilometrów dróg,  które były w ubiegłym roku 
remontowane  i w tych samych miejscach  pojawiaj� si�  ponownie dziury.  
 
 
Dyrektor PZD p. Marek Okularczyk  odpowiedział, �e gwarancja jest udzielana na 
okres od 1 roku do 5 lat, w tym remont nawierzchni obj�ty jest 5 letni� gwarancj�.  
Dodał, �e w naszych  warunkach  klimatycznych  zdarza si�   wypadanie kolejnych 
dziur pomimo przeprowadzonego remontu  w niezbyt odległym okresie czasu. 
Przegl�dy gwarancyjne organizuje si� po okresie zimowym.  
Zwrócił si� do radnego z pro�b� o wskazanie takich miejsc.  
 
 
Radny p. Damian Majcherek  w tej samej sprawie prosił o przedstawienie na 
nast�pnej sesji  informacji  na jakich odcinkach i jakie  usterki zostały naprawione     
w ramach gwarancji. 
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala -  stwierdził, i� odpowied� nale�y  
udzieli� pisemnie w trybie okre�lonym w Statucie, bowiem  nie b�dzie mo�liwo�ci 
przedstawienia jej na nast�pnej sesji.  
 
 
Wicestarosta Powiatu p. Józef �ywina  - poinformował, �e w dniu 22 marca  z 
wizyt� robocz� przyjedzie Marszałek Województwa �l�skiego p. Michał Czarski. 
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Zgodnie z pro�b�  władz Powiatu w skład  delegacji  wejdzie Wicemarszałek  
odpowiedzialny w Zarz�dzie Województwa za sprawy drogownictwa, a tak�e 
Dyrektor Wojewódzkiego Zarz�du Dróg.  
Od dnia,  w którym  nast�piła awaria wiaduktu na ul. Jastrz�bskiej Zarz�d Powiatu  
podnosi spraw�  na ka�dym miejscu.  Zwołana  została specjalna narada, na której 
przedstawiciele WZD na pytanie  o wyra�enie stanowiska w przedmiotowej sprawie 
nie potrafili szczegółowo  odpowiedzie� na pytania.  
Dokonana jest  ekspertyza stanu technicznego wiaduktu  i s� obietnice  podj�cia 
działa� w tym zakresie.  
Pismem Wydziału Komunikacji Urz�du Marszałkowskiego w dniu  poprzedzaj�cym 
sesj� poinformowano, �e w zwi�zku z awari�  polecono  Zarz�dowi  Dróg 
Wojewódzkich pilne opracowanie  projektu zmiany organizacji ruchu  oraz  jego 
wprowadzenie.  
Powiedział, �e  Zarz�d Powiatu chce wykorzysta�  wizyt�  nie tylko do sprawy 
zwi�zanej z wiaduktem, ale  przy tej okazji rozmawia� o drodze Głównej Południowej 
która przebiega� b�dzie przez Wodzisław i Pszów. Istotna jest  równie� sprawa ulicy 
Łu�yckiej i estakady, a obietnice które padły nale�y w umiej�tny sposób wykorzysta�  
w kierunku  realizacji  zadania.  
Przyrzeczone zostało,  i� drogi  ul. Wodzisławska w Mszanie,  ul Jastrz�bska   b�d� 
remontowane w tym roku ł�cznie z wymian� nawierzchni.  
Rozmowy  toczy� b�d� si� równie� w temacie modernizacji drogi 932  (ul. 
Marklowickiej ) i zako�czenia remontu i modernizacji  ul. Młodzie�owej.  
Na drug�  cz��� wizyty zostali zaproszeni Wójtowie, Burmistrzowie Gmin.  
 
 
Ad. 12  
 
Wprowadzenia do tematu dokonał  Wicestarosta Powiatu p. Józef �ywina. 
 
Strategia Rozwoju Powiatu  została uchwalona  dnia 25 czerwca  2001 r. natomiast  
w sierpniu  ubiegłego roku  podj�to  działania w kierunku  wniesienia zmian i w 
konsekwencji okre�lenia kierunków  działa� Powiatu Wodzisławskiego. 
 Rada  Powiatu  wówczas zadecydowała, i�   odst�puje  od  podejmowania decyzji w 
tej sprawie  do czasu przedło�enia stosownych  projektów dokumentów,   po czym 
Zarz�d  Powiatu rozpocz�ł powszechn� konsultacj� miedzy innymi z gminami i 
jednostkami  Starostwa.  
Propozycje gmin Radlina, Pszowa, Wodzisławia �l. Rydułtów  jak równie� jednostek 
organizacyjnych Powiatu zostały uwzgl�dnione  w przedło�onym projekcie 
dokumentu.  Natomiast naniesienie poprawek   zawnioskowały  Komisje Rozwoju 
Gospodarczego, Aktywizacji Rynku Pracy i Strategii Powiatu, Komisja Bud�etu  i 
Finansów, Infrastruktury,  Rolnictwa i Ochrony �rodowiska, Zdrowia, Opieki 
Społecznej i Rodziny.  
Po naniesieniu wszystkich poprawek w miesi�cu lutym 2004 roku  ponownie projekt 
dokumentu skierowano  do  wszystkich wnioskodawców.  Gminy tj. Wodzisław �l., 
Gorzyce, Rydułtowy dokonały  uzupełnie� i w efekcie  taki  dokument wraz z 
projektem uchwały  przedstawiony został Radzie Powiatu. 
W trakcie  opiniowania  projektu uchwały poprawki zostały zgłoszone przez Komisj�  
Organizacyjno – Prawna, Komisj� Rozwoju Gospodarczego, Przewciwdzialania 
Bezrobociu i Promocji Powiatu  oraz  Gmin� Marklowice.  
Poprawki zostały przyj�te  przez Zarz�d Powiatu.  
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Najwa�niejsze zmiany  dotyczyły  ilo�ci zada�. Poprzedni dokument obejmował 190 
zada� do realizacji – obecny   obejmuje   118 zada�, z czego 32 zada� jest nowych,  
26  zada� zmienionych, 60 zada� kontynuowanych.   
 
Nast�pnie Wicestarosta zwrócił si�  do Rady Powiatu o przyj�cie  powy�szego 
dokumentu.  
 
Autopoprawki  Zarz�du  Powiatu do dokumentu pn.  Strategia Rozwoju Powiatu 
Wodzisławskiego  zostały przedło�one  w formie  pisemnej przed obradami sesji i s� 
integraln� cz��ci� projektu uchwały. 
 
Opini� Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przewciwdzialania Bezrobociu i Promocji 
Powiatu  przedstawił Przewodnicz�cy Komisji p. Ireneusz Skupie�, który 
poinformował, i�  Komisja  wydała pozytywn� opini� do projektu uchwały w sprawie 
przyj�cia Strategii Rozwoju Powiatu      Wodzisławskiego.  
 
Opini� Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny   przedstawiła Przewodnicz�ca 
Komisji p. Bo�ena Konieczny - Freund, która poinformowała, i�  Komisja  wydała 
pozytywn� opini� do projektu uchwały w sprawie przyj�cia Strategii Rozwoju Powiatu      
Wodzisławskiego.  
 
Opini� Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska przedstawił 
Przewodnicz�cy Komisji p. Tadeusz Skatuła , który poinformował, i�  Komisja  
wydała pozytywn� opini� do projektu uchwały w sprawie przyj�cia Strategii Rozwoju 
Powiatu      Wodzisławskiego.  
 
Opini� Komisji Bud�etu i Finansów   przedstawił Przewodnicz�cy Komisji p. 
Mieczysław Kowalski,  który poinformował, i�  Komisja  wydała pozytywn� opini� do 
projektu uchwały w sprawie przyj�cia Strategii Rozwoju Powiatu      
Wodzisławskiego.  
 
Opini� Komisji Organizacyjno – Prawnej przedstawił Przewodnicz�cy Komisji p. 
Jerzy Rosół, który poinformował, i�  Komisja  wydała pozytywn� opini� do projektu 
uchwały w sprawie przyj�cia Strategii Rozwoju Powiatu      Wodzisławskiego.  
 
Opini� Komisji O�wiaty, Kultury i Sportu przedstawił Przewodnicz�cy Komisji p. 
Antoni Tomanek, który poinformował, i�  Komisja  wydała pozytywn� opini� do 
projektu uchwały w sprawie przyj�cia Strategii Rozwoju Powiatu      
Wodzisławskiego.  
 
W dyskusji głosów  nie było.  
 
W zwi�zku z powy�szym Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania  nad projektem uchwały w sprawie przyj�cia Strategii 
Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego. Projekt uchwały jest  zał�cznikiem nr  18. 
W głosowaniu udział wzi�ło 21 radnych, za przyj�ciem uchwały  głosowało 21 
radnych. 
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Uchwała Nr XVIII/193 /2004  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
przyj�cia Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego została podj�ta.  
 
Uchwała jest zał�cznikiem nr  19. 
 
Ad. 13 
 

 a) Projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/181/2000 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 29.05.2000 r. w sprawie zasad zbycia, wydzier�awienia 
lub wynaj�cia  rzeczowych składników maj�tku trwałego przez samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” i  „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.”  z pó�niejszymi 
zmianami jest zał�cznikiem nr 20. 
 

Opini� Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny   przedstawiła 
Przewodnicz�ca Komisji p. Bo�ena Konieczny - Freund, która poinformowała, i�  
Komisja  wydała pozytywn� opini� do projektu uchwały w powy�szej sprawie.  
 
Opini� Komisji Organizacyjno – Prawnej przedstawił Przewodnicz�cy Komisji p. 
Jerzy Rosół, który poinformował, i�  Komisja  wydała pozytywn� opini� do projektu 
uchwały w przedmiotowej  sprawie. 
 
Opini� Komisji Bud�etu i Finansów   przedstawił Przewodnicz�cy Komisji p. 
Mieczysław Kowalski,  który poinformował, i�  Komisja  wydała pozytywn� opini� 
do projektu uchwały w  powy�szej sprawie. 
 
 
W dyskusji  głosów nie było.  
 

   W zwi�zku z powy�szym Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do    
   przeprowadzenia głosowania  nad projektem uchwały. 
 
   W głosowaniu udział wzi�ło 21 radnych, za przyj�ciem uchwały  głosowało 20  
   radnych, 1 głos był wstrzymuj�cy.  
 
 

Uchwała Nr XVIII/194 /2004  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Nr XVII/181/2000 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia    
29.05.2000 r. w sprawie zasad zbycia, wydzier�awienia lub wynaj�cia  
rzeczowych składników maj�tku trwałego przez samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” i  „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.”  z 
pó�niejszymi zmianami    została podj�ta.  
 

Uchwała jest zał�cznikiem nr  21. 
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b) Projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki    zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach jest zał�cznikiem nr 22 

 
 

 
Opini� Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny   przedstawiła 
Przewodnicz�ca Komisji p. Bo�ena Konieczny - Freund, która poinformowała, i�  
Komisja  wydała pozytywn� opini� do projektu uchwały w powy�szej sprawie.  
 
Opini� Komisji Organizacyjno – Prawnej przedstawił Wiceprzewodnicz�cy 
Komisji p. Stanisław Szulik, który poinformował, i�  Komisja  wydała pozytywn� 
opini� do projektu uchwały w przedmiotowej  sprawie. 
 
W dyskusji  głosów nie było.  
 

W zwi�zku z powy�szym Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania  nad projektem uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzi�ło 20 radnych, za przyj�ciem uchwały  głosowało 20 
radnych. 
 
 

Uchwała Nr XVIII/195 /2004  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki   
zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  została podj�ta. 

 
Uchwała jest zał�cznikiem nr 23.  
 

 
 
 

c) Projekt uchwały  w sprawie podziału �rodków Pa�stwowego Funduszu  
 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj� zada� z zakresu 
rehabilitacji zawodowej   i  społecznej osób niepełnosprawnych 
przypadaj�cych na Powiat Wodzisławski w roku 2004 jest zał�cznikiem  
 nr 24. 
 

 
   Autopoprawki Zarz�du Powiatu zgłosiła  p. Irena Obiegły   Dyrektor PCPR.  
 
   W § 1 pkt. 1  w zadaniu „turnusy rehabilitacyjne”  kwota ulega  zwi�kszeniu  o 7  
   tys., po poprawce kwota b�dzie wynosi�  151 tys. zł.  
 
   W §1 pkt. 7 „sport, kultura, turystyka osób niepełnosprawnych” zwi�kszeniu o     
    kwot� 6 tys. zł., po poprawce kwota b�dzie wynosi� 21  tys.zl.  
 

W § 1pkt. 8 „ po�yczki dla osób niepełnosprawnych...” kwota ulega  zmniejszeniu o 
6 tys. zł. po poprawce kwota b�dzie wynosi� 184  tys. zł.  
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W § 9 „ zwrot kosztów  poniesionych  przez pracodawc�, w zwi�zku z 
przystosowaniem  tworzonych lub istniej�cych stanowisk pracy”  kwota ulega  
zmniejszeniu o 7 tys. zł.  i po poprawce kwota b�dzie wynosi� 53 tys. zł.  

 
Autopoprawki Zarz�d Powiatu wniósł po zapoznaniu si�  z opini� Społecznej 
Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.  
 
 

Opini� Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny   przedstawiła 
Przewodnicz�ca Komisji p. Bo�ena Konieczny - Freund, która poinformowała, i�  
Komisja  wydała pozytywn� opini� do projektu uchwały w powy�szej sprawie.  
 
 
Opini� Komisji Bud�etu i Finansów   przedstawił Przewodnicz�cy Komisji p. 
Mieczysław Kowalski,  który poinformował, i�  Komisja  wydała pozytywn� opini� 
do projektu uchwały w  powy�szej sprawie. 
 
W dyskusji  głosów nie było.  
 

W zwi�zku z powy�szym Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania  nad projektem uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzi�ło 22 radnych, za przyj�ciem uchwały  głosowało 22 
radnych. 
 
 

Uchwała Nr XVIII/196 /2004  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
podziału �rodków Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizacj� zada� z zakresu rehabilitacji zawodowej  i 
społecznej osób niepełnosprawnych przypadaj�cych na Powiat 
Wodzisławski w roku 2004  została podj�ta.  

 
Uchwała jest zał�cznikiem nr  25. 
 
 

d) Projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu  działa� 
na rzecz osób niepełnosprawnych   na lata 2004-2008   jest     zał�cznikiem  

     nr 26. 
 
 
  

Opini� Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny   przedstawiła 
Przewodnicz�ca Komisji p. Bo�ena Konieczny - Freund, która poinformowała, i�  
Komisja  wydała pozytywn� opini� do projektu uchwały w powy�szej sprawie.  
 
 
W dyskusji  głosów nie było.  
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W zwi�zku z powy�szym Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania  nad projektem uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzi�ło 22 radnych, za przyj�ciem uchwały  głosowało 22 
radnych. 
 
 

Uchwała Nr XVIII/197 /2004  Rady Powiatu Wodzisławskiego  zatwierdzenia 
powiatowego programu działa� na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 
2004-2008, została podj�ta. 

 
Uchwała jest zał�cznikiem nr  27. 
 

 
 

e) Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 
Wodzisławskiego z organizacjami pozarz�dowymi oraz osobami prawnymi i 
jednostkami organizacyjnymi działaj�cymi na podstawie  przepisów o 
stosunku Pa�stwa do Ko�cioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
stosunku Pa�stwa do innych ko�ciołów i zwi�zków wyznaniowych  oraz 
gwarancjach wolno�ci sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek 
samorz�du terytorialnego w 2004 roku” jest zał�cznikiem nr 28. 

 
 
 
Autopoprawki Zarz�du Powiatu  do projektu uchwały przedstawił p. Maciej Por�ba – 
Kierownik Referatu Strategii i Promocji Powiatu.  
 
 

1.  W pkt. 4 Rozdz. 2  rozdział II - punkt 4, zał�cznika uzyskuje brzmienie: 
„Tworzenie w razie potrzeby przez Zarz�d Powiatu zespołów zadaniowych o 
charakterze doradczym i inicjatywnym”,  

2. punkt 5 zostaje skre�lony,  
3. punkt 6 zostaje zamieniony na 5.  

 
Wicestarosta Powiatu p. Józef �ywina dodał, i� z wnioskiem do Zarz�du o 
dokonanie  zmian  wyst�piła  Komisja Organizacyjno – Prawna. Wszystkie  
propozycje  Komisji zostały uwzgl�dnione.  
 
 

Opini� Komisji Organizacyjno – Prawnej przedstawił Wiceprzewodnicz�cy 
Komisji p. Stanisław Szulik, który poinformował, i�  Komisja  wydała 
pozytywn� opini� do projektu uchwały w przedmiotowej  sprawie. 
 
Opini� Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przewciwdzialania Bezrobociu i 
Promocji Powiatu  przedstawił Przewodnicz�cy Komisji p. Ireneusz Skupie�, 
który poinformował, i�  Komisja  wydała pozytywn� opini� do projektu uchwały. 
 
 

W dyskusji  głosów nie było.  
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W zwi�zku z powy�szym Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania  nad projektem uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzi�ło 22 radnych, za przyj�ciem uchwały  głosowało 21 
radnych, 1 głos był przeciwny.  
 
 

Uchwała Nr XVIII/198 /2004  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie   
uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z 
organizacjami pozarz�dowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami 
organizacyjnymi działaj�cymi na podstawie  przepisów o stosunku Pa�stwa 
do Ko�cioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Pa�stwa do 
innych ko�ciołów i zwi�zków wyznaniowych  oraz gwarancjach wolno�ci 
sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorz�du 
terytorialnego w 2004 roku” została podj�ta  
 

 
Uchwała jest zał�cznikiem nr  29. 
 
 
 

f) Projekt uchwały  w sprawie ustanowienia  medalu honorowego  
        „Zasłu�ony dla Powiatu Wodzisławskiego”  jest zał�cznikiem  nr 29. 

 
Autopoprawki Zarz�du Powiatu  do projektu uchwały przedstawił p. Maciej Por�ba – 
Kierownik Referatu Strategii i Promocji Powiatu.  
 
§ 3 uchwały uzyskuje brzmienie: Medal przyznaje Rada Powiatu Wodzisławskiego w 
drodze uchwały na wniosek Przewodnicz�cego Rady lub Starosty, według zasad 
okre�lonych     w regulaminie stanowi�cym zał�cznik nr 2 do uchwały. 
 
Zał�cznik nr 1- propozycja pod głosowanie nad wersj� medalu. 
 
Zał�cznik nr 2 – ulega zmianie w cało�ci. 
 
Powy�sze autopoprawki zostały przedło�one radnym   w formie  pisemnej przed 
obradami sesji i s� integraln� cz��ci� projektu uchwały. 
 
 

Opini� Komisji Organizacyjno – Prawnej przedstawił Wiceprzewodnicz�cy 
Komisji p. Stanisław Szulik, który poinformował, i�  Komisja  wydała 
pozytywn� opini� do projektu uchwały w przedmiotowej  sprawie. 
 
Opini� Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przewciwdzialania Bezrobociu i 
Promocji Powiatu  przedstawił Przewodnicz�cy Komisji p. Ireneusz Skupie�, 
który poinformował, i�  Komisja  wydała pozytywn� opini� do projektu uchwały. 
 
 

W dyskusji głos zabrali :  
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Radny p. Stanisław Szulik  w imieniu Klubu  Radnych Niezale�nej Inicjatywy 
Powiatowej  zło�ył nast�puj�ce wnioski : 
 
1) skre�lenie § 2 projektu uchwały,  który okre�la komu mo�e by� przyznany  medal,  
 uzasadniaj�c powy�sze tym,  i�   zał�cznik  odnosi si� do tej sprawy. 
W tym momencie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala  zarz�dził, i� po 
ka�dym kolejnym wniosku przeprowadzone zostanie głosowanie.  
 
W głosowaniu nad   1) wnioskiem  Klubu NIP  udział wzi�ło 22  radnych. Za 
przyj�ciem poprawki głosowało 21 radnych, 1 głos był wstrzymuj�cy. 
 
Poprawka została przyj�ta.  Skre�leniu ulega tre�� § 2, natomiast dotychczasowe § 
3, § 4  staja si� kolejno § 2, § 3.  
 
2)  z tre�ci  § 3   skre�li� „ po uprzednim zaopiniowaniu  wniosku  przez Zarz�d 
Powiatu Wodzisławskiego”  i doda� słowa  „ przyznawania  medalu” w zwrocie    wg 
zasad  okre�lonych w regulaminie. 
 
Powy�sze uzasadnił twierdzeniem, i� zasady okre�la Regulamin , natomiast w tym 
przypadku w uchwale wprowadzona jest cz��� zasad.  
 
 
W głosowaniu nad   powy�szym wnioskiem  Klubu NIP  udział wzi�ło 22  radnych. Za 
przyj�ciem poprawki głosowało 21 radnych, 1 głos był wstrzymuj�cy. 
 
Poprawka została przyj�ta 
 
Wobec w�tpliwo�ci  radnych p. Stanisław Szulik szczegółowo wyja�nił powody 
dokonania poprawek.  Powiedział, �e nazwa  „regulamin” w projekcie uchwały  
pojawia si� w § 2 po raz pierwszy, zatem celowe jest  okre�lenie  tego regulaminu w 
pełnej nazwie.  
 
 
3) w zał�czniku nr  2 wniósł o zmian� nazwy  regulaminu na zwrot  „ Regulamin 
przyznawania medalu”  
 
W zwi�zku z posiłkowaniem si� przez radnych  dwoma wersjami projektu regulaminu  
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala zwrócił si� do Zarz�du o wskazanie 
wła�ciwych projektów. 
 
W�tpliwo�ci wyja�nił Wicestarosta Powiatu p. Józef �ywina  wskazuj�c na  projekt 
w którym widnieje nagłówek „ Regulamin przyznawania medalu” 
Dodał, �e prawidłowe b�dzie równie�   okre�lenie „Regulamin przyznawania medalu 
honorowego”. 
Wobec zgody  Zarz�du na dokonanie zmian na zasadzie Autopoprawki  wniosek 
Klubu Radnych NIP nie podlegał głosowaniu.  
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4) w §  1  zaproponowano wykre�lenie  punktu 3, bowiem wskazane organizacje, 
stowarzyszenia  maj� odniesienie w  punkcie 2.  
 
Wicestarosta p. Józef �ywina  prosił o wyja�nienie  w�tpliwo�ci i zasadno�ci 
zgłoszonej poprawki.  
 
Radca prawny p. Adam Du�y -  poinformował,  �e  najprostszym zapisem b�dzie  
podany przez Klub NIP czyli osoby fizyczne, osoby prawne i podmioty nie 
posiadaj�ce  osobowo�ci prawnej co wyczerpie cały katalog osób, które mog� by� 
uhonorowane.  
 
Wicestarosta Powiatu p. Józef �ywina  - na podstawie opinii radcy prawnego 
zwrócił si� o przyj�cie powy�szej poprawki.  
 
 
5) § 2 – „Medal przyznaje Rada powiatu Wodzisławskiego  w drodze uchwały na 
wniosek Przewodnicz�cego Rady lub Starosty w oparciu o pozytywn� opini� Kapituły  
i Zarz�du Powiatu”. 
Na tej podstawie mo�na równie�  rozwa�y nast�pny  wniosek dalej id�cy, który 
brzmiałby   „....o pozytywn� opini� Kapituły”. 
Wyja�nił, i�  je�li ustanawia si�  Kapituł� to musi ona podejmowa� decyzje.  
 
Wicestarosta p. Józef �ywina -  zapytał, dlaczego zapisy  pomijaj�  opini� Zarz�du. 
 
Radny p. Stanisław Szulik  odpowiedział, �e w poprawce do § 3  mowa jest o roli 
Zarz�du Powiatu, po czym  został przedstawiony skład kapituły.  
Przewodnicz�cy  Rady – jako przewodnicz�cy Kapituły, 
Przewodnicz�cy  wszystkich Komisji, 
Przedstawiciel Zarz�du Powiatu. 
Dodał, �e obecno�� przedstawiciela zarz�du  słu�y� b�dzie miedzy innymi 
przedstawieniu opinii Zarz�du Powiatu. 
 
Wicestarosta Powiatu p. Józef �ywina   - w powy�szej sprawie  powiedział, �e  jest 
to pomijanie zarz�du, bo je�eli Kapituła  rozpatrzy pozytywnie wniosek  to w ogóle 
pomija si�  opini� Zarz�du nawet gdyby była negatywna.  
 
Radny p. Stanisław Szulik  powiedział, �e mo�na odnie�� wra�enie i� zgłoszona 
poprawka nosi znamiona  umniejszania  roli Zarz�du, natomiast  w poprzedniej  
wersji rola ta była zawy�ona.   
 
Wiceprzewodnicz�cy  Rady p. Adam Gaw�da -  powiedział, �e obydwie strony 
mog� by� usatysfakcjonowane, bowiem  medal przyznaje rada. natomiast, aby organ 
ten miał wi�ksz� wiedz�  niezale�nie  od opinii kapituły mo�e by� wypracowana 
opinia Zarz�du, która nie musi by� wiod�c�.  
 
Radny p. Stanisław Szulik   na tej podstawie wniósł o rozszerzenie zapisu „o 
uzyskanie opinii   Kapituły  i  Zarz�du Powiatu”. 
 
Nast�pnie odbyło si� glosowanie nad  poprawk� do § 2. 
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W głosowaniu nad   powy�szym wnioskiem  Klubu NIP  udział wzi�ło 22  radnych. Za 
przyj�ciem poprawki głosowało 21 radnych, 1 głos był wstrzymuj�cy. 
 
Poprawka została przyj�ta. 
 

5) w § 3  proponuje si� wykre�lenie  punktu 1  czyli Starosty Powiatu 
Wodzisławskiego, natomiast Przewodniczacy Rady Powiatu Wodzisławskiego 
jest przewodnicz�cym Kapituły. 

 
W głosowaniu nad   powy�szym wnioskiem   udział wzi�ło 25  radnych. Za 
przyj�ciem poprawki głosowało 23 radnych, 2 głos był wstrzymuj�cy. 
 
Poprawka została przyj�ta. 
 
      6)    w § 4 proponuje si�  zmieni� stylistycznie   form�  punktu 1.  
          „Wniosek o nadanie medalu powinien by� sporz�dzony w formie  pisemnej”.  
 
Radni uznali, i� dokonuje si� poprawy  stylistycznego brzmienia   tego punktu.  
 
7)  w § 5  nast�puj�ce    punkty  otrzymuj  brzmieniu: 
„3 Wniosek nale�y kierowa�  do przewodnicz�cego Rady Powiatu” 
4. Wnioski o nadanie medalu mog� by� składane przez :  
a) Starost� Powiatu, 
b) ½ składu Rady Powiatu, 
c) Zarz�d Powiatu,   
d) osoby prawne,  
e) inne podmioty nie posiadaj�ce osobowo�ci prawnej.  
5. przewodnicz�cy Rady Powiatu kieruje wniosek do Kapituły i Zarz�du Powiatu 
celem zaopiniowania. „ 
 
W tej samej sprawie radny p. Mieczysław Kowalski  zakwestionował, aby da� 
mo�liwo��   składania wniosków przez osoby prawne i  inne podmioty nie 
posiadaj�ce osobowo�ci prawnej. Uwa�a, �e  medal jest  nadanym z poruczenia  
Rady, zatem powinny wnioskowa�  osoby wymienione od  a) – c).  
 
Na to radny  p. Stanisław Szulik odpowiedział, �e samorz�d powiatowy to nie 
Zarz�d czy Rada, ale całe społecze�stwo zamieszkuj�ce jego teren, a podmioty 
prawne  składaj� si� z mieszka�ców, którzy powinni oni mie� prawo do wyst�pienia o 
uhonorowanie  medalem.  
 
Radny p. Jerzy Rosół - odniósł si� do stwierdze� jakie padły w dyskusji. 
Przypomniał, �e samorz�d  jest reprezentantem wszystkich mieszka�ców Powiatu. 
Tym bardziej, �e  wskazane osoby mog�  by� odznaczane jest przekonany,  �e nie 
ma �adnej ujmy w tym, aby osoby prawne mogły zgłasza� wniosek do Kapituły.  
 
 
Radny p. Mieczysław Kowalski  - odparł, �e przyjmuj�c argumentacj� zawart� w 
wypowiedzi przedmówcy, nale�y zapisa� dodatkowy  punkt, który okre�li �e 
wszystkie wnioski zło�one  w danym roku  b�d� rozpatrywane jednocze�nie.  
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Radny p. Jerzy Rosół –   nie zgodził si�  z powy�szym stwierdzeniem, uzasadniaj�c 
i�  od rozpatrywania wniosków jest Kapituła, która jest niezale�na niezawisła i 
stanowi dla siebie prawo wewn�trzne.  Narzucanie stylu pracy jest niepotrzebne.  
 
Wicestarosta Powiatu p. Józef �ywina  stwierdził, �e Zarz�d Powiatu  nie wnosi 
uwag do ww. zaproponowanych   w tym punkcie zmian  
 
Natomiast radny  p. Jerzy Rosół  poruszył nast�puj�c� spraw�, mianowicie gdy   
wniosek zostanie  skierowany równolegle do Kapituły i Zarz�du opinie tych organów 
b�d�  odmienne, zapytał jak  wówczas  b�dzie Rada je rozpatrywa�. 
  
Na w�tpliwo�ci odpowiedział radny  p. Stanisław Szulik  stwierdzaj�c, i� zarówno 
opinia  Kapituły jak i Zarz�du musi by� pozytywna, a�eby projekt  uchwały mógł 
zosta� przedstawiony  Radzie Powiatu.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala  - powiedział, �e w zwi�zku z akceptacj� 
zmian przez Zarz�d Powiatu uznaje si�, i�  stały si� one autopoprawkami Zarz�du.  
 
 
 Radny p. Mieczysław Kowalski  zauwa�ył, i�  w ostatnim wierszu § 5  nale�y 
skre�li� słowo „prawnej”, które zaw��a okre�lenie osoby.  
 
Radca prawny p. Adam Du�y zasugerował, aby  pozostawi� jedynie słowo 
„podmiotu”. 
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala   stwierdził,  i� jest to zmiana oczywista  
zatem nale�y uzna�, i� jest to uporz�dkowanie zapisu. 
Nast�pnie powiedział, �e radni otrzymali nowa  wersje zał�cznika nr 1  
przedstawiaj�cy  wizerunek projektu medalu i poprosił  Wicestarost� o dodatkowe 
wyja�nienia. 
 
Wicestarosta p. Józef �ywina – powiedział, �e Zarz�d przedstawił pierwszy  wzór  
medalu, na awersie którego był wizerunek  budynku Starostwa. Komisja 
Organizacyjno – Prawna wnioskowała o zast�pienie wizerunku Starostwa wi�kszym 
herbem Powiatu, za�  na rewersie  byłoby  imi� i nazwisko  osoby odznaczanej, a  
herby gmin umie�ci� na obwodzie.  
Nast�pnie poinformował, �e wszelkie zmiany dotycz�ce medalu  Zarz�d Powiatu  
powierza Radzie Powiatu.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala    prosił o uporz�dkowanie, czy Rada ma 
wybiera� jeden z dwóch projektów. 
 
 
Radny p. Jerzy Rosół – zawrócił uwag�,  i� skoro Zarz�d Powiatu przedstawił nowy 
wzór  medalu, zatem jego wersja jest aktualna propozycja.  
 
 
Wicestarosta p. Józef �ywina – poinformował, �e Zarz�d przychyla si� do wniosku  
Komisji Organizacyjno – Prawnej, natomiast  w odniesieniu do wniosku Komisji ( P. J. 
Rosół w tym miejscu go odczytał)  Zarz�d uwa�a, �e wyboru ma dokona� Rada.  
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Zgadzaj�c si�  z propozycj� wprowadzenia zmian Zarz�d stoi na stanowisku, �e 
pozostawiaj�c dotychczasowe niesymetryczne wzornictwo  jest tam równie�  miejsce 
na imi� i nazwisko.  Zarz�d zgodził si� z propozycj�, aby herb Powiatu umie�ci� na 
awersie.  
 
W tym miejscu Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala ogłosił 5 – minutowa 
przerw, celem umo�liwienia radnym dokonania  konsultacji odno�nie wzoru herbu.  
 
Po wznowieniu obrad głos zabrał Wicestarosta p. Józef �ywina  powiedział, �e 
Zarz�d  przedstawia drugi projekt  cz��ciowo zmodyfikowany. Na awersie  
przesuni�ty zostanie napis „Zasłu�ony dla Powiatu Wodzisławskiego”   - w prawo, w 
�rodku  b�dzie herb, za� na dole  imi� i nazwisko. Natomiast na rewersie jednakowej 
wielko�ci herby gmin  usytuowa� na tle mapy Powiatu, natomiast  w �rodku  herb 
Wodzisławia równie� tej samej wielko�ci jak pozostałe.  
 
Radny p. Ireneusz  Skupie�    zapytał, jaki przepis czy te� zwyczaj  stanowi o tym, 
aby stosowane było jednakowe sformułowanie  „zasłu�ony” zarówno dla m��czyzn 
jak i kobiet.  
 
Wicestarosta p. Józef �ywina -  przytaczaj�c przykłady stosowanych poj��  w 
rodzaju  m�skim  powiedział, �e  jest to prawidłowy zapis i nie ma mowy o �adnej 
dyskryminacji.  
 
Radny p. Ireneusz  Skupie�  ripostował, �e przedło�ona przez niego propozycja  
j�zykowo   jest poprawna i nie zawiera �adnego elementu groteskowego, zatem 
wniósł  o zastosowanie  rodzaju m�skiego i �e�skiego  w odniesieniu do słowa 
„zasłu�ony”. 
 
Radny p.  Stanisław Szulik  podał propozycj� umieszczenia zapisu „ za zasługi” 
 
 
Wicestarosta p. Józef �ywina – odparł, �e zastosowanie tego rodzaju rozwi�zania 
w odniesieniu do organizacji, osoby prawnej stałoby si� nietrafne.  
Zastosowanie napisu „ za zasługi” uwa�a, �e te� nie jest dobrym wyborem. Dodał, �e 
taki medal jest dla potomnych, i stanowi� b�dzie, �e dana osoba  jest „zasłu�onym 
...”  
Radny p. Jerzy Rosół  - zwrócił uwag�, aby nie robi� �artów, Rada Powiatu ma 
powa�ne sprawy do rozwi�zywania, za�  przyznanie medalu b�dzie dla osoby 
uhonorowanej cenn� spraw�.  
W zwi�zku z powy�szym wniósł   o  zamkni�cie dyskusji i przyst�pienie do 
głosowania.  
 
Radny p. Ireneusz  Skupie�  - podtrzymał swój wniosek i  zwrócił si� do radnego p. 
J. Rosoła, aby nie traktował jego wniosku  w kategoriach kpiny. Dodał, �e nie jest to 
refleksja polonisty,  ale ma  ona  podkład  kulturowy.  
 
Nast�pnie odbyło si�  głosowanie nad powy�szym wnioskiem.  
W głosowaniu  udział wzi�ło 23  radnych. Za przyj�ciem wniosku i głosowało 3 
radnych,  13 głosów było przeciwnych 7 głosów  było wstrzymuj�cych. 
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Poprawka została  odrzucona.  
 
   
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania  nad projektem uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzi�ło 26 radnych, za przyj�ciem uchwały  głosowało 23 
radnych, 1 głos był przeciwny,  a 2 głosy wstrzymuj�ce.   
 

Uchwała Nr XVIII/199 /2004  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie   
ustanowienia  medalu honorowego „Zasłu�ony dla Powiatu 
Wodzisławskiego”  zostala  podj�ta.  

 
 
Uchwała jest zał�cznikiem nr 31. 
 
 

g) Projekt uchwały  w sprawie dokonania oceny stanu bezpiecze�stwa 
przeciwpo�arowego i przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego  

              jest zał�cznikiem nr 32.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala  poinformował, �e z inicjatyw� 
uchwałodawcz� w tej sprawie wyst�piła Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony 
�rodowiska.  
 
Opini� Zarz�du Powiatu do projektu uchwały przedstawił  Wicestarosta Powiatu  
p. Józef �ywina.  
Zarz�d wydał pozytywn� opini� o projekcie przedmiotowej uchwały.  
 
Głosów w dyskusji nie było.  
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania  nad projektem uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzi�ło 26 radnych, za przyj�ciem uchwały  głosowało 26 
radnych.   
 
 
 
Uchwała Nr XVIII/200 /2004  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     
dokonania    oceny            stanu         bezpiecze�stwa         przeciwpo�arowego 
i przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego  została  podj�ta.  
 
 
 
Uchwała jest zał�cznikiem nr 33. 
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h) Projekt uchwały  w sprawie zbycia cz��ci nieruchomo�ci  gruntowej 
oznaczonej numerem 163/10  o powierzchni 755 m2, poło�onej w Godowie 
przy ul. 1 Maja 63, b�d�cej własno�ci�  Powiatu Wodzisławskiego jest 
zał�cznikiem nr 34.  

 
   Opini� Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska przedstawił  
    Przewodnicz�cy Komisji p. Tadeusz Skatuła , który poinformował, i�  Komisja   
    wydała pozytywn� opini� do projektu uchwały. 
 

Opini� Komisji Bud�etu i Finansów   przedstawił Przewodnicz�cy Komisji p. 
Mieczysław Kowalski,  który poinformował, i�  Komisja  wydała pozytywn� opini� 
do projektu uchwały w  powy�szej sprawie. 
 
W dyskusji  głosów nie było.  
 

W zwi�zku z powy�szym Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania  nad projektem uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzi�ło 26 radnych, za przyj�ciem uchwały  głosowało 23 
radnych,3  głosy były wstrzymuj�ce.  
 
 
Uchwała Nr XVIII/201 /2004  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     zbycia 
cz��ci nieruchomo�ci  gruntowej oznaczonej numerem 163/10  o powierzchni 
755 m2, poło�onej w Godowie przy ul. 1 Maja 63, b�d�cej własno�ci�  Powiatu 
Wodzisławskiego  została  podj�ta.  
 
Uchwała jest zał�cznikiem nr 35. 
 
 
 

i) Projekt uchwały  w sprawie utworzenia w Starostwie Powiatowym w 
Wodzisławiu �l�skim �rodka specjalnego  jest zał�cznikiem nr 36. 

 
Opini� Komisji Bud�etu i Finansów   przedstawił Przewodnicz�cy Komisji p.   
Mieczysław Kowalski,  który poinformował, i�  Komisja  wydała pozytywn� opini� 
do projektu uchwały w  powy�szej sprawie. 
 

 
W dyskusji  głosów nie było.  
 

W zwi�zku z powy�szym Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania  nad projektem uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzi�ło 26 radnych, za przyj�ciem uchwały  głosowało 24 
radnych,2  głosy były wstrzymuj�ce.  
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Uchwała Nr XVIII/2002/2004  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie   
utworzenia w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu �l�skim �rodka 
specjalnego,   została  podj�ta.  
 
 
Uchwała jest zał�cznikiem nr  37. 
 
 

j) Projekt uchwały  w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu  Wodzisławskiego na 
2004 rok jest  zał�cznikiem nr 38. 

 
Opini� Komisji Bud�etu i Finansów   przedstawił Przewodnicz�cy Komisji p. 
Mieczysław Kowalski,  który poinformował, i�  Komisja  wydała pozytywn� opini� 
do projektu uchwały w  powy�szej sprawie. 
 
W dyskusji  głosów nie było.  
 

W zwi�zku z powy�szym Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania  nad projektem uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzi�ło 25 radnych, za przyj�ciem uchwały  głosowało 23 
radnych,2  głosy były wstrzymuj�ce.  
 
 
Uchwała Nr XVIII/2003 /2004  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie  zmian 
w bud�ecie Powiatu  Wodzisławskiego na 2004 rok    została  podj�ta.  
 
 
Uchwała jest zał�cznikiem nr 39. 
 
  

k) Projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia  Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej 
na 2004 rok  jest zał�cznikiem nr 40. 

 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala  poinformował, �e z inicjatyw� 
uchwałodawcz� w tej sprawie wyst�piła Komisja  Rewizyjna. 
 
Opini� Zarz�du Powiatu do projektu uchwały przedstawił  Członek Zarz�du 
 p. Andrzej Kania. 
Zarz�d wydał pozytywn� opini� o projekcie przedmiotowej uchwały.  
 
Głosów w dyskusji nie było.  
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania  nad projektem uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzi�ło 25 radnych, za przyj�ciem uchwały  głosowało 20 
radnych, 2 głosy były  przeciwne, 3 glosy były wstrzymuj�ce.   
 
 



 28 

Uchwała Nr XVIII/2004 /2004  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie  
zatwierdzenia  Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok  została  podj�ta.  
 
 
Uchwała jest zał�cznikiem nr 41. 
 
 

l) Projekt uchwały  w sprawie wyra�enia stanowiska w sprawie utrudnie� 
wyst�puj�cych w ruchu drogowym przy drodze  wojewódzkiej nr 933 w 
Wodzisławiu �l�skim spowodowanych awari�  wiaduktu jest zał�cznikiem 
nr 42.  

 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala  poinformował, �e z inicjatyw� 
uchwałodawcz� w tej sprawie wyst�piła Komisja  Organizacyjno – Prawna. 
 
 
Opini� Zarz�du Powiatu do projektu uchwały przedstawił  Członek Zarz�du p. 
Andrzej Kania. 
Zarz�d wydał pozytywn� opini� o projekcie przedmiotowej uchwały.  
 
Głosów w dyskusji nie było.  
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala przyst�pił do 
przeprowadzenia głosowania  nad projektem uchwały. 
 
W głosowaniu udział wzi�ło 26 radnych, za przyj�ciem uchwały  głosowało 26 
radnych.   
 
 
Uchwała Nr XVIII/2005 /2004  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie  
wyra�enia stanowiska w sprawie utrudnie� wyst�puj�cych w ruchu drogowym 
przy drodze  wojewódzkiej nr 933 w Wodzisławiu �l�skim spowodowanych 
awari� wiaduktu  została  podj�ta.  
 
 
Uchwała jest zał�cznikiem nr 43. 
 
 
Ad. 14.  
 
 
Wicestarosta Powiatu p. Józef �ywina w odniesieniu do o�wiadczenia radnego p. 
Damiana Majcherka  powiedział, �e nie potrafi odpowiedzie� dlaczego  tak pó�no 
podj�to decyzje dotycz�ce wypłacania nale�no�ci z tytułu zobowi�za�  tzw.,ustawy 
„203”. 
 
Radny p. Damian Majcherek zwrócił uwag�, i� było to zapytanie a nie 
o�wiadczenie.  
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Wicestarosta Powiatu p. Józef �ywina w  odniesieniu do  o�wiadczenia radnego p. 
Piotra Cybułki w sprawie pisma Prokuratury  powiedział, i�  w imieniu Zarz�du  
wyra�a ubolewanie z powodu zaistniałego zdarzenia. 
Dodał, �e w momencie powzi�cia takiej informacji  wydał polecenie wszystkim 
naczelnikom wykonywania szczególnego nadzoru i  �ywi nadziej�, i� taka sytuacja 
si� nie powtórzy. Jednoczenie zlecił  Sekretarzowi  Powiatu  przeprowadzenie 
post�powania  wyja�niaj�cego  w tej sprawie. Po jego zako�czeniu radny otrzymana 
dokładn�  odpowied�. 
Zwracaj�c  si� jako radny do radnego p. P. Cybułki powiedział, �e  z nieoficjalnych 
wyja�nie�, jakie powzi�ł  wynika, �e koperta została otwarta w Urz�dzie Miasta, a 
wi�c zarzut �e w Starostwie s� otwierane koperty jest nie do przyj�cia  Oficjalne 
stanowisko zostanie przedstawione  po zako�czeniu post�powania wyja�niaj�cego. 
Koperta była adresowana  do Urz�du Miasta,  tam została otwarta i  skierowana  do 
radców  prawnych tamtejszego Urz�du , którzy przynie�li j� do Starostwa.  
 
Nie mo�na si� zgodzi� z twierdzeniem, �e specjalnie tak zrobiono w Starostwie aby  
przedłu�y� termin, który  faktycznie jest zawity. Istnieje instytucja przywrócenia 
terminu  i skoro radny pokwitował odbiór  w terminie 7 dni jest droga prawna o jego 
przywrócenie. 
 
Nast�pnie głos zabrał p. Eugeniusz Klapuch Dyrektor SPZOZ Wodzisław �l., 
który powiedział, �e podpisane jest porozumienie - protokół uzgodnie�   zwi�zków 
zawodowych i Dyrekcji co do wynagrodzenia oraz spłaty zaległych zobowi�za�. 
Obejmuj�c funkcj�  Dyrektora  prezentował stanowisko,  w którym nie b�dzie czynił  
tajemnicy z gospodrki finansowej zakładu, dane finansowe udost�pnia zwi�zkom 
zawodowym.   
Nawi�zuj�c do wyst�pienia p. J. Rosoła  ( podzi�kował za przychylne słowa) 
powiedział, �e   w trakcie  posiedze� zespołu   nie było rozbie�no�ci pomi�dzy 
zwi�zkami a  Dyrekcj�, była pełna ch�� współpracy i zrozumienia.  Wszyscy 
rozumiej�, �e nie o to chodzi, aby w sposób nieodpowiedzialny  da� wysokie  
podwy�ki  i poło�y� zakład w krótkim czasie. Nadrz�dnym aspektem jest ochrona  
miejsc pracy. Zwi�zki zawodowe reprezentuj�ce załog� zdaje sobie spraw�  z braku  
mo�liwo�ci wypłaty  tak ogromnych  kwot. 
Co do pytania dlaczego  zobowi�zania nie były realizowane wcze�niej  odpowiedział, 
�e  w lipcu 2003 w momencie obj�cia stanowiska  Dyrektora  wynik finansowy , a 
konkretnie straty finansowe były  rz�du  300 tys. zł  w stosunku miesi�cznym. 
Przy tak wysokim niedoborze finansowym nie było mo�liwe podwy�szanie pensji. W 
pierwszej kolejno�ci  trzeba realizowa� zobowi�zania  wobec  dostawców, usług i 
towarów gdy� jest to  warunek istnienia zakładu.  Nie ma równie�  mo�liwo�ci, �e 
kto� oddłu�y zakład. Stad te� dopiero w II półroczu 2003 roku  zacz�ł si� pojawia� 
zysk i w tym czasie pojawiła si� nadwy�ka finansowa, dlatego te�  podj�ty został 
temat podwy�ki wynagrodze� i jej realizacji.  
Wyja�nił, �e nigdy nie był  dyrektorem ds. ekonomicznych, natomiast był dyrektorem   
ds. techniczno – eksploatacyjnych i zajmował si� inwestycjami, remontami oraz 
utrzymaniem nieruchomo�ci.  
 
Radny p. Damian Majcherek – stwierdził, �e nie rozumie  pierwszego  członu 
wypowiedzi Dyrektora, jego argumentacji  bowiem  zadaj�c pytania nie odnosił si� do 
meritum porozumienia. Nie rozumie argumentu,   �e Dyrektor umo�liwił zwi�zkom 
zawodowym  mo�liwo��  wgl�du w dokumenty przedstawiaj�ce sytuacj� 
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ekonomiczn� zakładu.  Dodał, �e je�li  poprzedni  Dyrektor tego nie robił to łamał 
przepisy ustawy  o zwi�zkach zawodowych.   
Nast�pnie powiedział, �e na podstawie wypowiedzi Dyrektora  jest  prze�wiadczony, 
�e Zarz�d Powiatu  premiował  poprzedniego Dyrektora za nieudolno��. 
 
 
Członek Zarz�d p. Andrzej Kania -  powiedział, �e chciałby ustosunkowa� si� do 
tematów, które zostały przedstawione przez radnego p. P. Cybułk�.  
Jako radny wymieniony w tre�ci pisma do p. A. Warmuły  chciałby ustosunkowa� si� 
do listu i zada� szereg pyta� jego autorowi.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala  zwrócił uwag�, �e niemo�liwe  jest 
zadawanie pyta�, gdy� stosowny punkt porz�dku obrad został zrealizowany.  
 
 
Członek Zarz�d p. Andrzej Kania w zwi�zku z powy�szym powiedział, �e  w tej 
sytuacji b�dzie to jego komentarz. Powiedział, �e autor listu stwierdza, �e nie ma 
reakcji na  podnoszone sprawy, zatem spróbuje  ustosunkowa� si� do poruszanych  
spraw  i wyrazi swoje stanowisko.  
Powiedział, �e p. P. Cybułka cytuje  pewne fragmenty pisma skierowanego p. A. 
Warmuły.  Dodał, �e w trakcie wymiany korespondencji zapewne nie we wszystkich 
sprawach p. Warmuła  zgadzał si� z stanowiskiem p. P. Cybułka( zacytował 
stwierdzenie z pisma). 
Nast�pnie powiedział, �e pewne fragmenty  wyj�te s�  z listu radnego z Lysek   po 
my�li  p. p. Cybułki,   je�li chodzi o ich  wyd�wi�k. 
Stwierdził, �e  jego stanowisko wobec sprawy Lysek w roku 1999 r.  było odmienne  i 
w tym czasie uwa�ał,  �e nie nale�y si� skupia� na tym,  aby mie� maj�tek ale na tym 
aby go utrzyma�. Nale�ało wówczas podj�� kroki, aby przekaza�  nieruchomo�� 
gminie Lyski.    
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala   przerwał  wypowied� p. A. Kani 
zwracaj�c uwag�, i� nie odpowiada na pytania lecz wygłasza swoje o�wiadczenie. 
Natomiast radny p. Piotr Cybułka  wygłosił swoje o�wiadczenie w stosownym punkcie 
porz�dku obrad i nie ��da odpowiedzi. W tym czasie  była odpowiednia chwila do 
o�wiadczenia  zawieraj�cego ustosunkowanie si�  do poruszanych spraw.  
 
Członek Zarz�d p. Andrzej Kania    odpowiedział, �e wtedy nie miał tre�ci 
o�wiadczenia, zatem ustosunkowanie si� do jego tre�ci nie było mo�liwe.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala   - zaproponował, aby do tre�ci  
o�wiadczenia  radny ustosunkował si� na nast�pnej sesji. 
 
Członek Zarz�d p. Andrzej Kania    stwierdził, �e po raz kolejny  nie jest 
dopuszczany do głosu, natomiast pewne  sprawy poruszane przez   radnych  
powoduj�, �e nie jest wiadome kiedy mo�liwe b�dzie ustosunkowanie si� do nich.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala   odpowiedział, �e w punkcie 
o�wiadczenia zostanie udzielony mu głos.  
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Radny p. Jerzy Rosół zwrócił si� do Przewodnicz�cego Rady stwierdzaj�c, �e je�li 
kontynuowana b�dzie  wypowied� to wówczas jako Starosta  poprzedniej kadencji 
równie�  b�dzie chciał zabra� głos i udowodni�,  �e padaj� nieprawdziwe 
stwierdzenia.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala  prosił p. A. Kani� o zako�czenie swojej 
wypowiedzi. 
 
Członek Zarz�du p. Andrzej Kania powiedział, �e przyjmuje uwagi 
Przewodnicz�cego,  ale zapewnił �e  powroci do tematu. Dodał, �e niczym nie obraził 
p. Starost�,   tylko  stwierdził  �e   w tej sprawie  zabierał głos w poprzedniej kadencji.  
 
Na zako�czenie powy�szego punktu Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala  
powiedział, �e mimo wra�enia,  �e nie dopuszcza radnego do głosu stara si�  
trzyma� uchwalonego porz�dku obrad.  
 
Ad. 15  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala   poinformował, i� otrzymał pismo 
Powiatowego Pa�stwowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku  z pro�b�  o 
udost�pnienie wypowiedzi z obrad sesji p. P. Cybułki w temacie dotycz�cym poradni 
w Lyskach. Pismo  zostało przedstawione  Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny oraz Komisji Organizacyjno – Prawnej.  
Odpowied� na  pismo została udzielona przez Sekretarza Powiatu.  
 
Nast�pnie  przedstawił  pisma: 
 
-   �l�skiego Urz�du Wojewódzkiego w sprawie aktualizacji danych o   radnych 
b�d�cych �ołnierzami rezerwy. 
Prosił  radnych, których  dotyczy powy�sza sprawa o  przekazanie informacji   do 
Wydziału Obywatelskiego. 
-     w sprawie  zaproszenia  do udziału w dniach skupienia dla radnych,  
-   Komisji Rewizyjnej, która  rozpocznie kontrol� w Starostwie Powiatowym w dniu 
12 marca br. z wykonania bud�etu. 
 
Z kolei  poinformował, �e w miesi�cu kwietniu  odb�d� si� nast�puj�ce dwie sesje 
Rady Powiatu. Pierwsza w dniu 22 kwietnia zgodnie z planem pracy Rady,  druga w 
dniu 30 kwietnia  b�dzie   sesj� o charakterze uroczystym  z udziałem go�ci z 
Recklinghausen.  
Natomiast sesja w miesi�cu czerwcu zwołana b�dzie na ostatni czwartek  miesi�ca 
celem skrócenia  przerwy  letniej Rady.  
 
W  sprawie  wizyty go�ci zagranicznych w naszym Powiecie  radny p. Damian  
Majcherek  stwierdził, �e go�cie powinni  uczestniczy� w sesji roboczej  Zapytał, czy 
sesja uroczysta ma gloryfikowa� go�ci  i słu�y� nawi�zaniu kontaktów. Prosił o 
informacje na temat  programu sesji uroczystej.  
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Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala   odpowiedział, �e program zostanie 
przedstawiony na nast�pnej sesji.  
 
Nast�pnie  poinformował, i�  do Przewodnicz�cego Rady wpłyn�ł anonim pisany w 
imieniu  Dyrektorów szkół  podległych Powiatowi, w którym zawarta jest pro�ba o 
zainteresowanie si� osob� p. Naczelnik Wydziału O�wiaty  i Kultury oraz 
 p. Skarbnika. Zdaniem  radców  prawnych  do których  Przewodnicz�cy zwrócił si� o 
sporz�dzenie opinii prawnej   skargi  nie zawieraj�ce imienia i nazwiska  oraz  adresu  
nadawczy pozostawia si� bez rozpoznania.  
 
Z kolei poinformował, i� radni  otrzymali opini� prawn� w sprawie charakteru diety 
przysługuj�cej radnemu. Przypomniał o  terminie składania  o�wiadcze� 
maj�tkowych, przedstawił harmonogram  posiedze� Komisji w miesi�cu  kwietniu  
oraz poinformował o uroczysto�ciach, w których brali udział Przewodnicz�cy i 
Wiceprzewodnicz�cy  Rady. 
 
 
Radny p. Jerzy Rosół – w sprawie opinii o charakterze prawnym diety, przytoczył  
zawarte w niej stwierdzenia. W zwi�zku z niejasnymi stwierdzeniami zapytał, czy 
diety radnych  s� dochodem czy te� nie. Dodał, �e kilkakrotnie zwracał uwag�, aby 
stwierdzenia stosowane przez radców nie  były precyzowane w  trybie 
przypuszczaj�cym, bowiem opinia nie  odpowiada na   pytanie.  
 
 
Radca prawny – p. Aleksandra Miera – odpowiedziała, �e   taki jest  j�zyk opinii 
prawnej. W trybie oznajmuj�cym wypowiada si� organ orzekaj�cy, natomiast radca 
prawny zgodnie z regułami pisze opinie w trybie przypuszczaj�cym.  
 
Radny p. Jerzy Rosół - jeszcze raz zwrócił si�  o odpowied�, dodał �e nie chodziło o  
uzyskanie wywodów prawniczych,  lecz o pomoc w wła�ciwym okre�lenie charakteru 
diety.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala    - odpowiedział, �e prosi aby w 
o�wiadczeniu maj�tkowym kwota diety była uj�ta.  
 
Radny p. Damian Majcherek -  zapytał, z czego wynika powy�sza dyspozycja.  
 
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala    - odpowiedział, �e  powy�sze wynika z  
pisma z jakim zwrócił  si� Wojewoda. 
 
 
Radny p. Damian Majcherek  - ripostował,  na jakiej podstawie prawnej  oparł si� 
Wojewoda, zapytał czy radni je otrzymali. Dodał,  �e  ka�dy aspekt  jest aspektem 
prawnym, wydane dyspozycje musz� si� opiera� na podstawie prawnej.  
 
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala – stwierdził, �e zgodnie  przepisami  w 
poprzednim o�wiadczeniu  radni uzupełniali zeznania o  powy�sze dane, zatem 
uwa�a,  i�  sprawa nie  stanowi problemu dla radnych. 
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Radny p . Andrzej Korbica -  prosił o dokonanie zmiany terminu posiedzenia  
Komisji Rewizyjnej na dzie� 8 kwietnia.  
 
 
Radny p. Antoni Tomanek – poinformował o  wspólnym posiedzeniu Komisji 
O�wiaty  Rady Powiatu i Rady Miasta w dniu 16 kwietnia.  
 
 
Radny p. Mirosław Szymanek – zapytał o stan zdrowia Starosty Powiatu p. Jana 
Materzoka.  
 
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala    odpowiedział, �e w trakcie rozmowy , 
jaka miało  miejsce  w ubiegłym  tygodniu Starosta  poinformował, i� zwolnienie 
lekarskie ma do 31 marca.  
 
 
Radny p. Antoni Motyczka -  poinformował o swoim uczestnictwie w spotkaniu 
przedstawicieli  gmin i powiatów  woj. �l�skiego  jakie miasto  miejsce w Gliwicach.  
Spotkanie zostało  zorganizowane przez Przewodnicz�cego Zwi�zku Gmin i 
Powiatów Województwa �l�skiego. Tematem spotkania była sprawa budowy 
autostrady na odcinku Rz�sawa – Sosnica.  
Wójtowie Gmin le��cych na  trasie nie wyra�aj�  zgody  na realizacje zadania 
zgodnie z planami  przedstawiaj�c  inn� koncepcj�  przebiegu trasy.   Rady gmin nie 
wyra�aj� zgody na podj�cie prac  przygotowawczych ( Piekary, Stolarzowice).   
 
Dodał, �e na odcinku Gorzyczki – Sosnica zostały rozpisane przetargi na roboty 
geodezyjne na wszystkich odcinkach trasy. Planowane jest  udzielenie  pozwolenia 
na budow�  na koniec  roku 2005. Na spotkaniu  poinformowano, �e przepisy  
pozwalaj�ce na uzgodnienia dotycz�ce lokalizacji autostrady obowi�zuj� do 2007 
roku, po tym czasie wszelkiego rodzaju uzgodnienia musz� zosta�  ponownie 
przeprowadzone.  
W zwi�zku z protestami  podejmowanymi w wy�ej wymienionych  gminach nasz 
odcinek autostrady ma wielkie szanse na realizacj�. Mo�liwe jest, i� w  latach 2009-
2010  autostrada b�dzie wybudowana.  
Dodał, �e na 1230  działek przez które przebiega� b�dzie trasa autostrady   w 40 % 
ma uregulowane  własno�ci.  
 
 
 
Przewodnicz�cy Rady p. Eugeniusz Wala   - zło�ył �yczenia �wi�teczne i 
zako�czył obrady XVIII sesji.   
 
 
Protokołowała  
Krystyna Kuczera.  
 


