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     Protokół  Nr XVI/04 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
w dniu 22 stycznia 2004 r. 

 
 

Sesja Rady Powiatu rozpocz�ła si� w dniu 22 stycznia 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 26 radnych. Lista 
obecno�ci radnych stanowi zał�cznik nr 1 do protokołu z obrad XVI sesji Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. Nast�pnie przekazał przewodnictwo obrad 
Wiceprzewodnicz�cemu Rady Powiatu p. A. Gaw�dzie  
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. A. Gaw�da zwrócił si� do radnych                   
o zgłaszanie ewentualnych uwag do porz�dku obrad sesji, który 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 XV 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. Przyj�cie Planu Pracy Rady Powiatu na 2004 rok: 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu. 
9. Przyj�cie herbu Powiatu Wodzisławskiego: 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia herbu Powiatu                               
Wodzisławskiego. 

10. Przyj�cie Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami : 
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Planu 

Gospodarki Odpadami. 
11. Sprawozdanie z działalno�ci Komisji Bezpiecze�stwa i Porz�dku. 
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w nast�puj�cych sprawach: 

a) zawarcia z Miastem Rybnik – działaj�cym na prawach powiatu – porozumienia 
w sprawie obj�cia działaniem „Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania            
o Niepełnosprawno�ci w Rybniku” obszaru Powiatu Wodzisławskiego, 

b) wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej 
przez Gmin� Gorzyce na rzecz Powiatu Wodzisławskiego z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zadania własnego Powiatu – realizacj� zadania pod nazw� 
„Budowa przył�cza gazowego do Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach”, 

c) zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok, 
d) zmiany w składzie osobowym Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony 

�rodowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego,  
e) wyboru banku dla wykonywania obsługi bankowej bud�etu Powiatu 

Wodzisławskiego. 
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13. Informacje Przewodnicz�cego Rady. 
14. Zamkni�cie obrad XVI sesji. 
 
 
Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej p. A. Korbica w imieniu Komisji 
zaproponował, �eby wprowadzi� do porz�dku obrad „Przyj�cie Planu Kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2004 rok” jako punkt 8 i odpowiednio zmieni� kolejno�� nast�pnych 
punktów.  
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. A. Gaw�da przyst�pił do głosowania nad 
powy�sz� poprawk� do porz�dku obrad. W głosowaniu wzi�ło udział 20 radnych.              
Za przyj�ciem poprawki głosowało 19 radnych, 1 głos był przeciwny, głosów 
wstrzymuj�cych si� nie było. Poprawka do porz�dku obrad została przyj�ta,                     
w zwi�zku z czym przedstawiał si� on nast�puj�co: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno�ci obrad. 
2. Przedstawienie porz�dku obrad. 
3. Przyj�cie protokołu z XV 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. Przyj�cie Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok. 
9. Przyj�cie Planu Pracy Rady Powiatu na 2004 rok: 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu. 
10. Przyj�cie herbu Powiatu Wodzisławskiego: 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia herbu Powiatu                               
Wodzisławskiego. 

11. Przyj�cie Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami : 
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Planu 

Gospodarki Odpadami. 
12. Sprawozdanie z działalno�ci Komisji Bezpiecze�stwa i Porz�dku. 
13. Rozpatrzenie projektów uchwał w nast�puj�cych sprawach: 

a) zawarcia z Miastem Rybnik – działaj�cym na prawach powiatu – porozumienia 
w sprawie obj�cia działaniem „Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania            
o Niepełnosprawno�ci w Rybniku” obszaru Powiatu Wodzisławskiego, 

b) wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej 
przez Gmin� Gorzyce na rzecz Powiatu Wodzisławskiego z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zadania własnego Powiatu – realizacj� zadania pod nazw� 
„Budowa przył�cza gazowego do Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach”, 

c) zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok, 
d) zmiany w składzie osobowym Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony 

�rodowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego,  
e) wyboru banku dla wykonywania obsługi bankowej bud�etu Powiatu 

Wodzisławskiego. 
14. Informacje Przewodnicz�cego Rady. 
15. Zamkni�cie obrad XVI sesji. 
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Ad. 3 
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. A. Gaw�da przyst�pił do głosowania nad 
przyj�ciem protokołu z obrad XV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                 
29 grudnia 2003 r. W głosowaniu wzi�ło udział 19 radnych. Protokół został przyj�ty 
przy 17 głosach za przyj�ciem, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach 
wstrzymuj�cych si�. 
 
 
Ad. 4 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina przedstawił sprawozdanie z działalno�ci 
Zarz�du  Powiatu  w okresie  od  ostatniej sesji. Sprawozdanie stanowi zał�cznik          
nr 2 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  
Rydułtowy. Przedstawiła tak�e stan realizacji programów naprawczych w ZOZ 
Wodzisław i ZOZ Rydułtowy. Informacje te stanowi� zał�cznik nr 3 do protokołu. 
 
 
Ad. 6 
 
Radny . J. Szcz�sny zadał nast�puj�ce pytania do sprawozdania z działalno�ci 
Zarz�du Powiatu : 
- dotycz�ce posiedzenia Zarz�du w dniu 31.12.2003r. pkt 1 – jaka jest wysoko�� 

dodatkowej premii dla opiekunów praktyk zawodowych, 
- dotycz�ce posiedzenia Zarz�du w dniu 31.12.2003r. pkt 3 –  dlaczego z jednej 

strony Zarz�d negatywnie zaopiniowano pro�b� Komendanta Policji o udzielenie 
dofinansowania na zakup sprz�tu komputerowego, a z drugiej strony przekazał 
kwot� 5 tys. zł. na ten cel.  

W zwi�zku z powy�szym pytaniem poruszył kwesti� dotycz�c� planów przeniesienia 
siedziby policji z os. 1 Maja - przypomniał �e składał ju� zapytania w tej sprawie                
i prosił o przedstawienie stanowiska Zarz�du Powiatu, a Zarz�d wystosował do 
Komendanta Policji pismo, aby on odpowiedział na to pytanie. Stwierdził, i� 
odpowied� Komendanta jest nieczytelna, a przedstawione argumenty nielogiczne. 
Komendant jako główny powód zamierze� przeniesienia siedziby policji podaje 
koszty zwi�zane z eksploatacj� budynku na os. 1 Maja, a jednocze�nie                             
z przedstawionych wylicze� wynika, �e koszty miesi�czne energii i innych mediów s� 
ni�sze o 25% w budynkach po kopalni „1 Maja” ni� budynków, które Policja ma na         
ul. Kokoszyckiej. Dziwne jest, �e policja chce si� przenie�� do innego budynku, gdzie 
przecie� tak�e b�d� ponoszone koszty eksploatacji. Stwierdził, �e w razie 
przeniesienia siedziby policji, wszystkie �rodki, które zostały zainwestowane                   
w budynek na os. 1 Maja przepadn�, zmarnowane zostanie ponad 100 tys. zł., które 
Powiat przekazał policji.  
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Nast�pnie radny p. J. Szcz�sny powrócił do zadawania poni�szych pyta�: 
- dotycz�ce posiedzenia Zarz�du w dniu 08.01.2004r. pkt 2 – czy organizacja 

wizyty studyjnej dla doradców metodycznych z zagranicy poci�gn�ła za sob� 
jakie� koszty dla Powiatu, 

- dotycz�ce posiedzenia Zarz�du w dniu 08.01.2004r. pkt 3 –  jakie przekształcenia 
szkół Zarz�d zaakceptował, 

- dotycz�ce posiedzenia Zarz�du w dniu 08.01.2004r. pkt 5 – jakie b�dzie 
stanowisko Zarz�du Powiatu jako głównego wspólnika na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników; ponadto zwrócił uwag� i� na zapytanie o sytuacj� 
finansow� AAG otrzymał tylko informacj� o kwocie straty, nie podano wyniku 
finansowego.  

- dotycz�ce posiedzenia Zarz�du w dniu 14.01.2004r. pkt 3 – po jakiej cenie 
zaproponuje si� WSHE w Łodzi sprzeda� budynku, którym jest zainteresowana, 
czy to b�dzie cena ksi�gowa, po amortyzacji, czy odpowiadaj�ca warto�ci 
rynkowej, 

- czy Zarz�d okre�lił ju� termin, kiedy b�dzie opracowany roczny plan współpracy  
z organizacjami pozarz�dowymi, 

- dlaczego Komisja Rewizyjna nie otrzymała odpowiedzi na wniosek z posiedzenia 
w dniu 16 grudnia 2003 r., dotycz�cy wyst�pienia z zapytaniem do Ministra 
Finansów w kwestii ró�nicy w wyliczeniach podatku od osób fizycznych pomi�dzy 
Ministerstwem Finansów, a Urz�dem Skarbowym.  

 
Radny p. D. Majcherek powiedział, �e jego zdaniem przyjmuj�c porz�dek obrad 
Rada popełniła bł�d, dlatego �e brak w nim punku „Odpowiedzi na zapytania 
radnych”. Po to s� zadawane pytania, aby uzyska� na nie odpowiedzi, było ju� 
ustalone, �e na pocz�tku sesji radni zadaj� pytania, a na ko�cu s� udzielane 
odpowiedzi. Nast�pnie przypomniał, �e w dniu 17.03.2003 r. Sejmik Województwa 
�l�skiego przyj�ł projekt programu łagodzenia w regionie �l�skim skutków 
restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie w�gla kamiennego. Problem ten jest 
bardzo istotny na terenie Powiatu Wodzisławskiego, gdzie jedna kopalnia jest ju� 
zlikwidowana, a czynne kopalnie s� poddawane, w wyniku tego programu, 
restrukturyzacji. Poinformował, �e 19.12.2003 r. Zarz�d Województwa �l�skiego 
ogłosił konkurs ofert z funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej, na który  
przeznaczono około 75 mln. zł. Cel, któremu słu�ył ten program to m.in. tworzenie 
nowych miejsc pracy, budowa dróg, rewitalizacja terenów zdegradowanych. Do 
składania ofert uprawnione były tylko gminy i powiaty, które swe oferty mogły składa� 
do dnia 09.01.2004 r. Wszystkie podmioty, w tym Powiat Wodzisławski listem 
poleconym dostały warunki, które trzeba spełni� �eby do tego konkursu stawa�. 
Jednym z warunków było dysponowanie minimum 50% �rodków własnych, ale �rodki 
do pozyskania były bardzo du�e - rz�du od 200 tys. do 2 mln. zł. Radny                           
p. D. Majcherek zapytał jak to si� stało, �e jednym z nielicznych powiatów, który nie 
zło�ył �adnego projektu w ww. konkursie był Powiat Wodzisławski, skoro ka�da 
propozycja m.in. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przeciwdziałania Bezrobociu                  
i Promocji Powiatu była odrzucana z powodu braku �rodków finansowych w 
bud�ecie. Skoro tak du�e �rodki finansowe były do zdobycia, to okoliczne gminy 
zwoływały nadzwyczajne posiedzenia i składały projekty, które umo�liwiały 
pozyskanie bardzo du�ych �rodków finansowych. Stwierdził, i� je�eli potwierdzi si�, 
�e nie zło�ono �adnego projektu w konkursie, to jego zdaniem jest to działanie na 
szkod� mieszka�ców Powiatu Wodzisławskiego.  
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Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina powiedział, �e zgadza si� z tym, �e skoro                  
w porz�dku obrad jest punkt „Interpelacje i zapytania radnych”, to powinien by� tak�e 
punkt „Odpowiedzi na zapytania radnych”, ale uwa�a, �e jest to tylko przeoczenie. 
Zaapelował, aby da� mo�liwo�� Zarz�dowi udzielania odpowiedzi w ko�cowej cz��ci 
sesji, co daje szans� odpowiedzi na jak najwi�cej pyta�, gdy� jest wi�cej czasu na 
przygotowanie odpowiedzi, wtedy wi�kszo�� odpowiedzi udzielanych byłoby na sesji 
a nie pisemnie. Je�eli chodzi o pytanie p. Majcherka odno�nie konkursu ofert dla 
gmin i powiatów zadeklarował, �e podejdzie do tego tematu powa�nie, ale w tej chwili 
nie mo�e odpowiedzie� na to pytanie, bo musi sprawdzi� co w tej sprawie zrobiono, 
albo nie zrobiono i dlaczego. Nast�pnie udzielił odpowiedzi na pytania radnego            
p. J. Szcz�snego dotycz�ce kwestii zwi�zanych z policj�. Zwrócił uwag�, �e Zarz�d 
na posiedzeniu w dniu 31.12.2003r. nie rozpatrywał kwestii przeniesienia siedziby 
Policji, ale rozpatrywał pismo Komendanta Powiatowego Policji w sprawie udzielenia 
wsparcia finansowego. Zarz�d zgodnie z porozumieniem zawartym pomi�dzy 
Komendantem Głównym Policji a Ministrem Finansów  ustalaj�cym, �e nie wolno 
samorz�dom bezpo�rednio udziela� dotacji dla policji odmówił w tym konkretnym 
wypadku udzielenia wsparcia finansowego. Rada Powiatu przyjmuj�c „Program 
Przeciwdziałania Przest�pczo�ci …”, umo�liwiła utworzenie specjalnego konta, na 
którym b�d� gromadzone �rodki na rzecz bezpiecze�stwa i porz�dku, które Komisja 
Bezpiecze�stwa b�dzie kontrolowa� i przekazywa� wszystkim słu�bom, które słu�� 
temu zadaniu. Zarz�d podj�ł ju� decyzj� o przekazaniu 5 tys. zł na to konto, co 
pozwoli wdro�y� przynajmniej w tej cz��ci „Program Przeciwdziałania Przest�pczo�ci 
…”, a tak�e wspomóc policj� w jej trudno�ciach zwi�zanych ze sprz�tem 
komputerowym, ale o tym czy policja dostanie cał� t� kwot� zdecyduje Komisja 
Bezpiecze�stwa. Je�eli chodzi o przeniesienie siedziby policji, to Wicestarosta nie 
odpowiada za tre�� pisma, które przekazał radnemu p. J. Szcz�snemu, gdy� pismo 
podpisał Komendant p. Z. Głowacki. Stwierdził, �e to czy Komenda Powiatowa Policji 
podejmuje działania �eby si� przenie�� jest jej spraw�, a Zarz�d b�dzie mógł pomóc 
tylko wtedy je�eli b�dzie to uzasadnione. Obecnie Zarz�d czeka na finał rozmów 
Komendanta z Prezydentem Miasta Wodzisławia, gdy� budynek o który stara si� 
policja nale�y do Miasta Wodzisław i od tych rozmów Zarz�d uzale�nia swoje 
stanowisko. Poinformował, �e na ostatniej sesji Rady Miasta Wodzisławia �l.                     
z udziałem Komendanta i jego zast�pców, była ta sprawa rozpatrywana. Padały tam 
opinie, �e nie nale�y przenosi� Komendy, bo niedawno była zmieniona jej siedziba            
i zainwestowano w to du�e �rodki, jak równie� były głosy, �e trzeba przenie�� 
siedzib� ze wzgl�du na ponoszone koszty. Według wiedzy Wicestarosty powodem 
dla którego policja chce zmieni� siedzib� jest to, �e jest ona nieco oddalona od 
centrum i infrastruktura m.in. ł�czno�ciowa nie zawsze dobrze tam słu�y. W zwi�zku 
z tym Wicestarosta zaproponował, �eby na nast�pn� sesj� zaprosi� Komendanta          
p. Z. Głowackiego, je�eli radni nie chc� poczeka� do maja, kiedy na sesji 
przewidziana jest ocena stanu bezpiecze�stwa i porz�dku publicznego. 
Prawdopodobnie na t� sesj� zaproszony b�dzie równie� kto� z kierownictwa 
Komendy Wojewódzkiej Policji i wtedy b�dzie mo�na dokładnie omówi� ta spraw�. 
Je�eli chodzi o pytanie dotycz�ce Agencji Aktywnej Granicy to na ostatniej sesji 
radny p. J. Szcz�sny chciał wiedzie� jakie straty wygenerowała do tej pory spółka, 
wi�c tak� odpowied� otrzymał. Od tamtego czasu zmieniło si� to, �e Zarz�d Powiatu 
zwrócił si� pismem do zarz�du spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników, na którym przeanalizowane b�d� przyczyny strat. Zarz�d wnioskował, 
aby to Zgromadzenie odbyło si� jak najszybciej, na co prezes spółki ma miesi�c 
czasu, od momentu otrzymania pisma. Je�eli nie wywi��e si� on z tego terminu, a s� 
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takie sygnały, to prawnicy podejm� kolejne czynno�ci �eby to Zgromadzenie si� 
odbyło. Stanowisko Zarz�du jest takie, �e nie dopu�ci do dalszej takiej sytuacji                 
i straty rosn�� nie b�d�. Wicestarosta poinformował, �e posiada sprawozdanie                 
z działalno�ci zarz�du spółki AAG w 2003 r. dla rady nadzorczej i je�eli b�dzie takie 
�yczenie radnych i pozwolenie Przewodnicz�cego Rady to mo�e je odczyta�. 
Nast�pnie przedstawił zestawienie sytuacji finansowej spółki AAG: -  saldo obecne 
65 452,29 zł., koszty  108 261,89 zł., w tym wynagrodzenia zarz�du, pracownika            
i diety rady nadzorczej, umowy- zlecenia  i na dzieło  44 584,32 zł., przychody                
42 809,60 zł. Stanowisko Zarz�du Powiatu w sprawie sytuacji spółki AAG zostanie 
przedstawione na sesji w miesi�cu lutym, bo do tego czasu wszystko powinno by� 
wyja�nione. Odno�nie pytania o przej�cie budynku przez Wy�sz� Szkoł� 
Humanistyczno-Ekonomiczn� w Łodzi Wicestarosta przytoczył pierwsze zdanie 
pisma tej uczelni z dnia 13.01.2004r.: „ WSHE z siedzib� w Łodzi nawi�zuj�c do 
wcze�niejszych skierowanych do Pa�stwa pism, wyra�a zainteresowanie obj�ciem  
w posiadanie samoistne zabudowanej nieruchomo�ci, poło�onej w Wodzisławiu 
�l�skim Osiedle1 Maja 23b.” Okazało si�, �e w maju 2002 r. WSHE skierowała 
podobne pismo do Zarz�du Powiatu, Starosty i Rady Powiatu, które rozpatrywane 
było wówczas przez Zarz�d z wnioskiem, �e sprawa ta przedstawiona zostanie na 
sesji Rady Powiatu, jednak do tego nie doszło. Obecny Zarz�d odbył spotkanie                
z przedstawicielami WSHE, którzy przedstawili swoje plany co do budynku, którym 
s� zainteresowani. WSHE w nieruchomo�ci, w której obecnie mie�ci si� ich punkt 
konsultacyjny zamierza rozwija� wył�cznie wy�sz� uczelni�, która obecnie kształci 
570 studentów. W zwi�zku z tym, ju� planuj� wydatki inwestycyjne na kwot� 4 mln. 
zł., aby jeszcze w tym roku przeprowadzi� całkowit� modernizacj�. Pro�ba WSHE 
polega na tym, aby umo�liwi� im nabycie tej nieruchomo�ci w trybie 
bezprzetargowym. Zarz�d polecił sporz�dzi� opini� prawn� w tej sprawie oraz 
zbada� wszelkie kwestie zwi�zane z t� nieruchomo�ci�. Poinformował, �e Powiat 
jest wła�cicielem 89% tej nieruchomo�ci, pozostał� cz��ci� dysponuje wojewoda. 
Stwierdził, �e bior�c pod uwag� stan budynków oraz to, �e uczelnia ta ma szanse 
rozwija� si� na terenie powiatu Zarz�d jest skłonny sprzeda� nieruchomo�� na 
dogodnych dla WSHE warunkach, po spełnieniu jednak przez uczelni� okre�lonych 
wymaga�. Jednym z nich jest uj�cie w Statucie uczelni działalno�ci o�wiatowej                 
i uzyskanie w tym zakresie uprawnie�. Zarz�d chce tak�e uzyska� zapewnienie, �e 
wszystkie prace oprócz projektu architektonicznego, b�d� wykonywane przez 
przedsi�biorców z Powiatu Wodzisławskiego. Sporz�dzony ju� został przez 
rzeczoznawc� operat szacunkowy, który opiewa na kwot� 702 tys. zł., a Zarz�d 
postanowił, i� upust w razie sprzeda�y nie b�dzie wi�kszy ni� 50%. Ponadto, Zarz�d 
zgodził si� poprze� pro�b� władz uczelni do wojewody, aby sprzeda� jego cz��ci 
nieruchomo�ci odbyła si� na podobnych zasadach. Odno�nie pytania dotycz�cego 
przygotowania planu współpracy z organizacjami pozarz�dowymi Wicestarosta 
odpowiedział, �e prace w tym zakresie trwaj�, ale pełnej odpowiedzi udzieli na to 
pytanie pisemnie. 
 
Radny p. D. Majcherek zapytał jak� wielko�ci� udziałów Powiat dysponuje w AAG, 
czy w radzie nadzorczej posiada wi�kszo�� i przez kogo jest reprezentowany. 
Stwierdził, �e rada nadzorcza jest od tego, �eby na bie��co kontrolowa� działalno�� 
spółki i wysuwa� pewne wnioski.  
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Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. A. Gaw�da zwrócił uwag�, �e                           
w wypowiedzi Wicestarosty była informacja, �e Powiat ma wi�kszo�� udziałów                
w spółce AAG. 
 
Naczelnik Wydziału O�wiaty i Kultury p. D. Mali�ska udzieliła odpowiedzi na 
pytania radnego p. J. Szcz�snego z zakresu o�wiaty. Poinformowała, �e do roku 
2002 premiami dla opiekunów praktyk zawodowych zajmował si� Powiatowy Urz�d 
Pracy. W 2003 r. dotacja celowa z tego wzgl�du przekazana dla powiatu wynosiła 
29 634 zł. W zwi�zku z tym, i� pełna kwota w województwie �l�skim jak i w innych 
województwach nie została wykorzystana, a nale�ało rozliczy� rok bud�etowy, 
poniewa� w 2004 r. kwota ta jest wliczona do subwencji o�wiatowej, przekazano 
dodatkowe 6 mln. zł. dotacji dla województwa, z czego dla Powiatu Wodzisławskiego 
przypadło 6 548 zł. Wynika z tego, i� dla 830 uczniów jest to kwota 7,90 zł natomiast 
dla jednego ucznia w skali całego roku jest to kwota 43,60 zł. Tak� symboliczn� 
kwot� dostaje opiekun praktyk za opiek� nad jednym uczniem przez cały rok, je�eli 
chodzi o praktyki zawodowe w warsztatach, zakładach pracy. Odno�nie pytania              
o organizacj� wizyty studyjnej dla doradców metodycznych z zagranicy 
poinformowała, i� O�rodek Doradztwa Metodycznego zło�ył odpowiedni formularz 
aplikacyjny, który zawiera informacje na temat kadry i bazy oraz pełn� informacj� 
dotycz�c� składników merytorycznych. Je�eli formularz aplikacyjny zostanie 
pozytywnie przyj�ty przez agencj� Sokrates Comenius w Warszawie, to w 100% 
pokryta zostanie kwota na przyj�cie grupy 10-15 nauczycieli, którzy b�d� odbywa� 
szkolenie w O�rodku. W zwi�zku z tym, Powiat mo�e ponie�� koszty jedynie je�eli 
zorganizowane zostan� dodatkowe atrakcje kulturalne, co mo�na pokry� w ramach 
innych �rodków, ani�eli o�wiatowe. Nast�pnie Naczelnik p. D. Mali�ska odpowiedzi 
na pytanie dotycz�ce likwidacji i przekształce� szkół. Poinformowała, i� ustawa                 
o zmianie ustroju szkolnego obliguje w tym roku do przeprowadzenia kolejnego etapu 
reformy, który dotyczy szkół dla dorosłych oraz szkół dla młodzie�y na podbudowie 
zasadniczej szkoły zawodowej.  W zwi�zku z powy�szym, z dniem 1 wrze�nia            
2004 r. przekształci� trzeba dotychczasowe, stare typy szkół ponadpodstawowych 
dla dorosłych, w nowe typy szkół ponadgimnazjalnych. Je�eli s� to szkoły dla 
dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, b�d� to albo licea 
uzupełniaj�ce dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej nowego 
typu, albo technika uzupełniaj�ce dla dorosłych. Je�eli s� to szkoły młodzie�owe na 
podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, to równie� przekształcone zostan� w te 
dwa nowe typy, czyli w liceum uzupełniaj�ce lub w technikum uzupełniaj�ce. Spo�ród 
szkół starego typu, do likwidacji przewidziano jedynie liceum handlowe na 
podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Rydułtowach. Dodała, �e ze wzgl�du 
na to, i� w tym roku nowe typy szkół sko�czy niewielki odsetek młodzie�y nie mo�na 
pozwoli� sobie na to, �eby utworzy� technika uzupełniaj�ce w wi�kszo�ci placówek. 
Dlatego proponuje si�, aby technikum uzupełniaj�ce dla młodzie�y o kierunkach 
handlowo-gastronomicznych powstało w Zespole Szkół Ekonomicznych                           
w Wodzisławiu �l. ze wzgl�du na baz�, dojazd oraz organizacj� kształcenia 
zawodowego, natomiast technikum uzupełniaj�ce o kierunkach kształc�cych 
specjalistów z zakresu dziedziny samochodowej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Pszowie. Niewielkie zmiany b�d� dotyczyły szkół dla 
dorosłych - liceum ogólnokształc�ce dla dorosłych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych na ul. Wyszy�skiego w Wodzisławiu przekształcone zostanie w 
liceum uzupełniaj�ce dla młodzie�y. Natomiast dla młodzie�y i dorosłych, którzy nie 
daj� sobie rady w liceach ogólnokształc�cych proponuje si� utworzy� zasadnicz� 
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szkoł� zawodow�. Poinformowała, i� pełne zestawienie przekształce�, likwidacji, 
wł�cze� i wył�cze� szkół zostało przedstawione kuratorowi o�wiaty do 
zaopiniowania, wst�pnie zapoznała si� z nim Komisja O�wiaty, Kultury i Sportu,        
a  29 stycznia br.  b�dzie przedstawione  Powiatowej Radzie Zatrudnienia.  
 
Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski udzielił odpowiedzi na pytanie radnego                       
p. J. Szcz�snego dotycz�ce pisma do ministra finansów. Poinformował, �e pismo 
takie zostało wystosowane, jednak do tej pory nie wpłyn�ła �adna odpowied� w tej 
sprawie. Zapytanie zawarte w tym pi�mie było nieco szersze ni� sugerowała Komisja 
Rewizyjna, gdy� dotyczyło wykonania podatku dochodowego od osób prawnych, ale 
tak�e wykonania podatku dochodowego od osób fizycznych, jak równie� wpływu tych 
wielko�ci na wykonanie bud�etu za rok 2004.   
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. A. Gaw�da wyraził nadziej�, �e jak 
nadejdzie odpowied� w tej sprawie, to zostanie przedstawiona nie tylko członkom 
Komisji Rewizyjnej, ale i wszystkim radnym. 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina uzupełnił swoj� odpowied� na pytanie radnego 
p. J. Szcz�snego o roczny plan współpracy z organizacjami pozarz�dowymi.  
Powiedział, �e projekt uchwały w tej sprawie wraz z zał�cznikiem zostanie 
przedstawiony Radzie na sesji w miesi�cu lutym. 
 
Radny p. J. Rosół zapytał Przewodnicz�cego Rady p. E. Wal� czemu obrady sesji 
prowadzi Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. A. Gaw�da. 
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. A. Gaw�da wyja�nił, �e na pocz�tku sesji 
Przewodnicz�cy Rady przekazał mu prowadzenie obrad. 
 
Radny p. J. Rosół powiedział, �e w zwi�zku z tym ma kolejne pytanie – dlaczego 
Przewodnicz�cy Rady złamał § 20 Statutu Powiatu, który mówi, �e sesje otwiera, 
prowadzi i zamyka Przewodnicz�cy Rady Powiatu, a podczas jego nieobecno�ci 
Wiceprzewodnicz�cy Rady, a przecie� Przewodnicz�cy Rady jest obecny. Zapytał 
tak�e Wicestarost� czy WSHE z Łodzi uzyskała ju� z ministerstwa zezwolenie na 
prowadzenie działalno�ci o�wiatowej. Dodał, �e nie jest przeciwny temu, aby 
umo�liwi� uczelni kupno budynku, ale pod warunkiem, �e posiada ona  pozwolenie 
na prowadzenie działalno�ci o�wiatowej. 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina w odpowiedzi na pytanie radnego                          
p. D. Majcherka powiedział, �e rada nadzorcza AAG składa si� z trzech osób                          
i Powiat nie ma w niej wi�kszo�ci. Odno�nie WSHE z Łodzi powiedział, �e temat 
akredytacji był poruszany na spotkaniu z jej przedstawicielami, jednak nie wiedzieli 
oni czy nadeszła ju� odpowied� z ministerstwa na ich wniosek w tej sprawie. 
Podkre�lił, �e spotkanie to odbyło si� 14 stycznia br. i jeszcze nikomu nic nie 
obiecano, a ka�d� umow� mo�na tak obwarowa�, �eby była korzystna.  
 
Przewodnicz�cy Rady p. E. Wala ustosunkował si� do uwag dotycz�cych                
porz�dku obrad sesji. Stwierdził, �e w Statucie Powiatu jest okre�lone co porz�dek 
obrad sesji powinien zawiera�. Przypomniał, �e kilka sesji wstecz wprowadził do 
porz�dku obrad punkt „Odpowiedzi na zapytania radnych”, co było zgodne                      
z obecnym wnioskiem  Wicestarosty. Przeciwny takiemu rozdzieleniu spraw był 
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radny p. D. Majcherek, który teraz wnioskuje, �eby w porz�dku obrad znalazł si� 
punkt „Odpowiedzi na zapytania radnych”. Zwrócił uwag�, �e od kilku sesji, 
uwzgl�dniaj�c wniosek p. Majcherka, celowo nie wprowadza tego punktu do 
porz�dku obrad, umo�liwiaj�c udzielenie odpowiedzi w punkcie „Interpelacje                    
i zapytania radnych”. Przewodnicz�cy Rady poinformował, �e na ostatnim 
posiedzeniu Komisji Organizacyjno-Prawnej wyst�pił z wnioskiem o podj�cie 
odpowiednich prac dotycz�cych zmian w Statucie Powiatu i postulował, �eby                
w porz�dku obrad znalazł si� punkt „Odpowiedzi na zapytania radnych”, co b�dzie 
zgodne z obecnym wnioskiem p. Majcherka i z wnioskiem Wicestarosty, �eby 
rozdzieli� te punkty i �eby była mo�liwo�� udzielenia odpowiedzi na zapytania 
podczas sesji, zamiast uruchamiania machiny biurokratycznej. Zwrócił tak�e uwag�, 
i� w § 26 Statutu jest zapis: „Odpowiedzi na zapytania udziela na sesji 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu albo Przewodnicz�cy Zarz�du Powiatu lub 
wyznaczone przez nich osoby”. Nast�pnie poinformował, �e przekazuj�c 
przewodnictwo obrad Wiceprzewodnicz�cemu Rady skorzystał z § 17 pkt 3 Statutu, 
który brzmi: „W przypadku niemo�no�ci pełnienia obowi�zków przez 
Przewodnicz�cego Rady Powiatu, czynno�ci o których mowa w ust. 1 wykonuje 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu”. Przewodnicz�cy Rady stwierdził, �e w 
pierwszej cz��ci sesji z pewnych wzgl�dów nie jest w stanie prowadzi� obrad, ale 
jest w stanie bra� udział w posiedzeniu Rady. 
 
Radny p. J. Rosół nie zgodził si� z t� opini�, poniewa� § 17 ust. 1 Statutu brzmi: 
„Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodnicz�cy Rady Powiatu”, a wi�c jedynie w  
przypadku niemo�no�ci wykonywania tych obowi�zków, czynno�ci te pełni 
Wiceprzewodnicz�cy Rady, natomiast § 20 mówi o prowadzeniu sesji i o tym co si� 
dzieje na sesji, a nie przed sesj�. 
 
Radny p. D. Majcherek powiedział, �e czuje si� zmanipulowany i prosi, aby 
przygotowano na nast�pn� sesj� o co rzeczywi�cie radny p. D. Majcherek 
wnioskował. Przypomniał, �e za ka�dym razem w porz�dku obrad, w ko�cowej 
cz��ci były punkty dotycz�ce zapyta� radnych i odpowiedzi na nie, jednak w pewnym 
momencie zmieniono porz�dek obrad, gdzie na pocz�tku był punkt „zapytania”, a na 
ko�cu dopiero „odpowiedzi”. Zaznaczył, �e na obecnej sesji nie wnioskował niczego 
nowego, tylko zauwa�ył i� w porz�dku obrad brakuje punktu „odpowiedzi” i �e w 
przeci�gu kilkunastu sesji układ porz�dku obrad zmienił si� kilka razy. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady p. E. Wala stwierdził, i� radny p. D. Majcherek wnioskował 
aby w porz�dku obrad znalazł si� punkt „Odpowiedzi na zapytania radnych”, ale 
kiedy ten punkt był umieszczony w ko�cowej cz��ci, to mu nie odpowiadało. 
Natomiast Przewodnicz�cy uwa�a, i� umieszczenie punktu „Interpelacje i zapytania 
radnych” w pocz�tkowej cz��ci porz�dku obrad jest najlepsze.  
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. A. Gaw�da odno�nie uwag dotycz�cych 
prowadzenia przez niego sesji powiedział, �e zgodnie § 14 pkt 3 Statutu Powiatu 
„Przewodnicz�cy Rady Powiatu mo�e wyznaczy� do wykonywania sowich 
obowi�zków Wiceprzewodnicz�cego Rady Powiatu”, co uczynił na pocz�tku sesji. 
 
 



 
 

10 

Radny p. D. Majcherek zabrał głos w sprawie wyboru banku GBG dla obsługi 
bud�etu Powiatu Wodzisławskiego. Powiedział, �e według jego obserwacji obecny 
wi�kszo�ciowy udziałowiec tego banku czyli BPH PBK sprzedaje swoje udziały, jak 
równie� spółka Kopex. Zapytał Skarbnika czy zmieniaj�ca si� struktura udziałowców i 
inne zwi�zane z tym kwestie mog� mie� wpływ na zawarcie umowy z bankiem GBG.  
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina powiedział, �e jego zdaniem i tak na obecnej 
sesji wytworzy si� dyskusja w tym temacie, w punkcie dotycz�cym podj�cia 
stosownej uchwały, wi�c proponuje, aby Skarbnik wtedy udzielił odpowiedzi.  
 
 
Ad. 7  
 
Radny p. J. Rosół zło�ył o�wiadczenie, �e w jego przekonaniu aktualne 
prowadzenie sesji jest niezgodne ze § 20 Statutu Powiatu i przej�cie nad tym do 
porz�dku jest nieprawidłowe. 
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. A. Gaw�da stwierdził, �e jest to wniosek, 
który ma wpływ na dalszy przebieg sesji i chciałby zasi�gn�� opinii radców. 
 
Radny P. J. Rosół zwrócił uwag�, �e to nie był wniosek lecz o�wiadczenie. 
 
Radny p. D. Majcherek powiedział, �e o�wiadczenie radnego p. J. Rosoła nie mo�e 
zosta� na tym etapie, bo wtedy ka�dy b�dzie mógł zakwestionowa� to co si� dzieje 
podczas tej sesji. Zaproponował 15 minut przerwy, aby prawnicy mogli t� kwesti� 
rozstrzygn��.   
 
Mecenas p. A. Miera wyja�niła, �e pomi�dzy § 20 i § 14 ust. 3 Statutu Powiatu nie 
ma �adnej sprzeczno�ci, gdy� reguluj� one inne sytuacje. Zgodnie z § 20 ust. 1 
„Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz�cy Rady Powiatu, a w razie jego 
nieobecno�ci Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu”. Oznacza to, i� gdyby 
Przewodnicz�cego Rady w ogóle na sesji nie było, to pod jego nieobecno�� obrady 
otworzyłby, prowadziłby i zamkn�ł Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu, natomiast 
je�eli Przewodnicz�cy Rady jest obecny na sesji, to mo�e skorzysta� z § 14 ust. 3, 
który umo�liwia mu wyznaczenie Wiceprzewodnicz�cego Rady do wykonywania 
swoich obowi�zków. Nie wyst�puje w tym przypadku �adna sprzeczno��, te dwa 
paragrafy reguluj� dwie odr�bne sytuacje - § 20 tak�, gdy Przewodnicz�cy Rady jest 
nieobecny, a § 14 ust. 3 taka sytuacj�, gdy Przewodnicz�cy jest obecny, ale do 
wykonywania swoich obowi�zków wyznacza jednego Wiceprzewodnicz�cego Rady. 
Zasugerowała, �e rozs�dnie byłoby zapisy statutowe interpretowa� tak, �eby radnym 
słu�yły i usprawniały prac�, a nie były pretekstem do jej komplikowania.   
 
Radny p. J. Rosół zło�ył kolejne o�wiadczenie, �e jego intencj� nie jest 
komplikowanie obrad sesji. Dodał, i� nie zgadza si� z tym co pani mecenas 
powiedziała, bo w pierwszej cz��ci Statutu jest okre�lone co Przewodnicz�cy Rady 
powinien robi�, a w dalszej cz��ci jest wskazanie, kto ma wykonywa� te zadania             
w przypadku jego nieobecno�ci. 
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Ad. 8   
 
 

� Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 
2004 rok, stanowi�cy zał�cznik nr 4  do protokołu. 
 
 
Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej p. A. Korbica przedstawił Plan Kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2004 rok, który stanowi zał�cznik do ww. projektu uchwały 
 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny p. M. Kowalski wyraził opini�, �e Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej jest mało 
precyzyjny, mało dokładny i w zasadzie nie jest planem. Punkt 4 – „Kontrola realizacji 
bud�etu w podległych jednostkach (…)” – nie okre�la czy dotyczy to wszystkich 
jednostek, i jaki jest zakres kontroli. Ponadto, punkty 4, 5, i 6 brzmi� prawie tak 
samo, co powinno zosta� zmienione. Kontrola, która jest planowana powinna mie� 
dokładnie okre�lony termin i zakres, natomiast zadania kontrolne zlecone w razie 
potrzeby przez Rad� Powiatu b�d� przez ni� okre�lone na zasadzie dora�no�ci, a 
nie planu. Stwierdził, �e nale�ałoby sprawdzi�, czy Plan ten jest zgodny ze Statutem 
Powiatu, a tym mogłaby zaj�� si� Komisja Organizacyjno-Prawna.  
 
Wiceprzewodnicz�ca Rady Powiatu p. K. Szymiczek powiedziała, �e równie� jest 
zadania, i� Plan Kontroli jest mało precyzyjny i ogólnikowo okre�la kontrol� jednostek 
podległych.  W Statucie Powiatu w  § 45 pkt 3 jest zapis, �e „Przewodnicz�cy  komisji  
rewizyjnej  na  co  najmniej  7  dni  przed przeprowadzeniem kontroli zawiadamia na 
pi�mie kierownika kontrolowanej jednostki o zakresie i terminie kontroli, chyba �e 
Rada Powiatu postanowi inaczej”. Stwierdziła, �e je�eli przyj�ty zostanie taki Plan 
Kontroli, z którego nie wynika kiedy, jaka jednostka i w jakim zakresie b�dzie 
kontrolowana, to nie wiadomo na jakiej podstawie Przewodnicz�cy Komisji 
Rewizyjnej mo�e zawiadomi� dan� jednostk�, �e b�dzie przeprowadzona kontrola. 
Wiceprzewodnicz�ca Rady zgłosiła wniosek o odsuni�cie rozpatrywanego projektu 
uchwały do Komisji Rewizyjnej, w celu doprecyzowania jakie jednostki, w jakim 
terminie i w jakim zakresie b�d� kontrolowane.  
 
Radny p. I. Skupie� stwierdził, �e argumentacja Wiceprzewodnicz�cej Rady nie 
potwierdza wniosków jakie przedstawiła, a zapis § 42 ust. 3 - „Komisja rewizyjna 
wykonuj�c zadania kontrolne działa na podstawie rocznego planu kontroli, 
zatwierdzonego przez Rad� Powiatu” mo�na w ró�ny sposób interpretowa�. 
Zdecydowanie nie zgadza si� z argumentem radnego p. M. Kowalskiego, i� w planie 
rocznym musi by� zapisany szczegółowo zakres proponowanej kontroli, gdy� 
zgodnie z § 45 ust. 3 kierownik jednostki kontrolowanej zostanie o zakresie kontroli 
powiadomiony na 7 dni przed kontrol�. Mo�e si� zdarzy�, i� w przeci�gu tych kilku 
miesi�cy od zatwierdzenia Planu Kontroli, do czasu przeprowadzenia kontroli, zajd� 
nowe okoliczno�ci, które b�d� wymagały wyja�nie�, wi�c Komisja Rewizyjna nie 
powinna sobie ogranicza� mo�liwo�ci przeprowadzenia kontroli w takiej sytuacji. 
Radny p. I. Skupie� powiedział, �e nie rozumie po co w tej chwili wiedza Radzie, czy 
kierownikom podległych jednostek, jaki b�dzie zakres kontroli za kilka miesi�cy, 
skoro kierownik ma 7 dni �eby przygotowa� si� do kontroli. Ten 7- dniowy termin 
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powiadomienia o kontroli wprowadza element niepewno�ci w jednostkach 
kontrolowanych, co nadaje kontroli sens.  
 
Radny p. M. Szymanek zwrócił si� do radnego p. M. Kowalskiego, �e chciałby jako 
Wiceprzewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej �eby zaznajomił si� on ze Statutem, bo 
wtedy nie b�dzie wysuwał takich dziwnych wniosków. Stwierdził, i� nie zgadza si� z 
Wiceprzewodnicz�ca Rady, ale zgadza si� z przedmówc�, który wytłumaczył 
zawiło�ci towarzysz�ce temu Planu Kontroli. Komisja Rewizyjna podtrzymuje 
przedstawiony Plan Kontroli, poniewa� ma nadziej�, �e we wszystkich jednostkach 
organizacyjnych powiatu przestrzega si� prawo, a wnioski pokontrolne z zeszłego 
roku mog� po�wiadczy�, �e kierownicy tych jednostek w sposób bardzo dobry 
przestrzegaj� prawo. Nie sprecyzowano zakresów kontroli, gdy� w ka�dej z nich 
chodzi o realizacj� bud�etu, co wynika z zapisu w Statucie Powiatu. Je�eli Komisja 
tyko ogólnikowo okre�la, �e b�dzie kontrola w podległych jednostkach, to dlatego �e 
jest otwarta na pewne sytuacje, które mog� si� pojawi�. Dodał, �e z przykro�ci� musi 
stwierdzi�, �e radny p. M. Kowalski, podwa�a prace Komisji Rewizyjnej oraz 
znajomo�� prawa członków tej Komisji, proponuj�c odesła� Plan Kontroli do Komisji 
Organizacyjno-Prawnej.  
 
Radny p. M. Kowalski powiedział, �e je�eli chodzi o precyzj� zapisów punktów  4, 5, 
6 to mógłby si� z nimi zgodzi� według argumentacji przedmówcy, w tym przypadku 
gdyby było tam dopisane w ilu jednostkach odb�dzie si� kontrola.  
 
Radny p. J. Rosół powiedział, �e jako Przewodnicz�cy Komisji Organizacyjno-
Prawnej nie wprowadzi tego tematu do porz�dku jej obrad, gdy� Komisja ta nie ro�ci 
sobie praw, aby sta� ponad Rad� Powiatu.  
 
Radna p. B. Konieczny-Freund powiedziała, �e ma pytanie dotycz�ce zapisów 
statutowych - § 42 ust. 1 „Rada Powiatu kontroluje działalno�� Zarz�du Powiatu oraz 
powiatowych jednostek organizacyjnych powołuj�c w tym celu komisj� rewizyjn�”, 
ust. 2 „Komisja rewizyjna kontroluje działalno�� podmiotów, o których mowa w ust.1 
(…)”. Zwróciła uwag�, i� w zał�czniku Nr 2 do Statutu jest wykaz jednostek 
organizacyjnych Powiatu Wodzisławskiego, na którym widnieje 19 jednostek, a brak 
jest ZOZ-u Wodzisław i ZOZ-u Rydułtowy. Zapytała, na jakiej wi�c podstawie jest 
przeprowadzana kontrola w tych dwóch instytucjach. 
 
Członek Zarz�du p. A. Kania stwierdził, �e na podstawie Planu Kontroli mo�na by 
wnioskowa�, �e b�dzie on realizowany przez dwa lata lub nawet do ko�ca kadencji. 
Odno�nie kwestii poruszonej przez radn� p. B. Konieczny Freund przypomniał, �e 
zostali powołani biegli rewidenci, którzy b�d� kontrolowa� oba ZOZ-y. Powiedział, �e 
sugerowałby zmian� okresu tej kontroli prowadzonej przez Komisj� Rewizyjn�, 
dlatego �e mogłaby ona oprze� si� na materiałach biegłych rewidentów. Zauwa�ył, i� 
punkt 3 w Planie Kontroli cz��ciowo pokrywa si� z działalno�ci� Komisji Bud�etu i 
Finansów, a nawet Komisji O�wiaty, która co kwartał rozpatruje kwestie bud�etu 
o�wiatowego, stanowi�cego około 55% całego bud�etu. Odno�nie punktów 4, 5, 6 
stwierdził, i� s� one nieprecyzyjne. Powiedział, �e w zwi�zku z tym Planem Kontroli 
nasuwa mu si� porównanie do polowania na ucznia �eby mu „pał�” postawi�, wi�c 
nie zawiadamia si� go o terminie klasówki. Wyraził opini�, �e bardziej wychowawcze 
jest kiedy ka�dy kierownik jednostki odpowiedzialny za realizacje m.in. bud�etu, wie 
�e b�dzie kontrolowany w danym miesi�cu, gdy� wtedy jeszcze bardziej b�dzie si� 
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starał o to, �eby wszystko prawidłowo prowadzi�. W Planie Kontroli nie powinno 
chodzi� o to, �eby goni� sensacj�, a o mobilizacj� do porz�dnego wykonywania 
zada� przez poszczególne jednostki.  
 
Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej p. A. Korbica powiedział, �e jego 
przedmówcy z Komisji Rewizyjnej wskazywali § 45 który mówi o wcze�niejszym 
powiadamianiu o planowanej kontroli, wi�c nie ma mowy o �adnym zaskakiwaniu 
kierowników jednostek, jak to sugerował radny p. A. Kania. Dodał, i� w ubiegłym roku 
był podobny Plan Kontroli i nie było �adnych problemów, tylko Komisja Rewizyjna si� 
napracowała, za co podzi�kował członkom Komisji. Poinformował, �e Komisja 
przeprowadziła 8 kontroli, które trwały po 2-5 dni, po 5-6 godzin lub dłu�ej. Jak pojawi 
si� jaka� nowa sytuacja, która b�dzie wymagała skontrolowania, to Rada rozliczy 
Komisj�, �e nie pracuje według planu. Stwierdził, �e nic nie stoi na przeszkodzie aby 
zatwierdzi� Plan Kontroli podobny do tego z poprzedniego roku. 
 
Radny p. T. Skatuła powiedział, �e wzbudza niepokój to, i� członkowie Komisji 
Rewizyjnej nie potrafi� uzgodni� swojego Planu i maj� odr�bne zdania. W zwi�zku z 
tym, wypowie si� jako radny, który przeczytał ten plan Komisji, w zwi�zku z 
powy�szym je�eli popatrzymy na nasz Statut , na § 42 to w zasadzie precyzuje on 
cały zakres kontroli tej Komisji, prawa tej Komisji. W zwi�zku z czym je�eli 
przeczytam ten plan w takiej formie to on niczego nie wnosi, bo w wielu punktach 
kontrola realizacji bud�etu w podległych jednostkach to jest po prostu przepisanie 
paragrafu. Chciałby wiedzie� jako radny w której jednostce b�dzie ta Komisja 
dokonywała kontroli, wiadomo, �e w jednym miesi�cu nie jest w stanie przeprowadzi� 
kontroli w 19 jednostkach. Zapytał tak�e w oparciu o co jest realizowany punkt 
pierwszy tego planu, kiedy mówimy o kontroli kompleksowej, co to jest kontrola 
kompleksowa i dlaczego w ZOZ Wodzisław i ZOZ Rydułtowy skoro nie s� one w 
wykazie jednostek. Ma szereg w�tpliwo�ci dlatego b�dzie głosował za 
doprecyzowaniem tego planu, chciałby wiedzie� w jakim zakresie i jakich 
jednostkach. 
 
Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej p. A. Korbica uzupełniaj�c poinformował, �e 
Komisja Rewizyjna liczy 9 osób, a Plan Kontroli został przez Komisj� przyj�ty przy 8  
głosach za przyj�ciem i przy 1 głosie przeciwnym.  
 
Radny p. J. Szcz�sny zwrócił uwag�, �e radny p. M. Kowalski jest tak�e członkiem 
Komisji Rewizyjnej i dziwne jest jego wyst�pienie z tego wzgl�du, �e na posiedzeniu 
Komisji nie przedstawił propozycji poprawek planu kontroli, �eby go sprecyzowa�. 
Je�eli chodzi o punkt 1 Planu Kontroli, to wyja�nił, i� kontrola w ZOZ-ach, jest 
kontynuacj� kontroli rozpocz�tej w zeszłym roku. 
 
Radna p. E. Cogiel zgłosiła wniosek formalny, aby Komisja Rewizyjna 
doprecyzowała w Planie Kontroli o jakie jednostki chodzi, bez precyzowania zakresu 
kontroli. Je�eli Komisja jest w stanie wykona� to w czasie przerwy, to ten Plan 
Kontroli mogłyby by� zatwierdzony jeszcze na obecnej sesji, natomiast je�eli 
Przewodnicz�cy i członkowie Komisji stwierdz�, �e nie s� w stanie tego w takim 
czasie poprawi�, to wnioskuje o przeło�enie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji 
Rewizyjnej na sesj� nast�pn�. 
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Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. A. Gaw�da przypomniał, �e taki wniosek 
był ju� zło�ony przez Wiceprzewodnicz�c� Rady p. K. Szymiczek, a �e nie był to 
wniosek formalny, który winien by� głosowany natychmiast, nie chciał zabiera� 
radnym mo�liwo�ci zabrania głosu w tym temacie. W zwi�zku z tym, pierwszym 
wnioskiem było to, �eby odesła� projekt uchwały wraz z zał�cznikiem do Komisji 
Rewizyjnej  celem doprecyzowania. Ten wniosek został potwierdzony przez radn� p. 
E. Cogiel z t� mo�liwo�ci�, �e Komisja Rewizyjna mo�e dokona� tego w czasie 
przerwy. 
 
Radna p. E. Cogiel zwróciła uwag�, �e te dwa wnioski nieco si� ró�niły, gdy� 
wnioskowała aby Komisja okre�liła jakie jednostki b�d� kontrolowane, bez okre�lania 
jaki b�dzie zakres tej kontroli, natomiast Wiceprzewodnicz�cej Rady chodziło o 
doprecyzowanie zarówno jakie jednostki b�d� kontrolowane i w jakim zakresie.  
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. A. Gaw�da stwierdził, �e wniosek 
Wiceprzewodnicz�cej Rady p. K. Szymiczek jest dalej id�cy, wi�c b�dzie najpierw 
przegłosowany. W głosowaniu wzi�ło udział 22 radnych. Za przyj�ciem wniosku 
głosowało 12 radnych, przeciwnych było 9 radnych, 1 radny wstrzymał si� od głosu. 
Wniosek został przyj�ty. Wiceprzewodnicz�cy Rady stwierdził, �e w zwi�zku z tym 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 
rok zostanie odesłany do Komisji Rewizyjnej, celem doprecyzowania jakie jednostki 
organizacyjne b�d� kontrolowane i w jakim zakresie. 
 
 
Po zrealizowaniu tego punktu obrad Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. A. 
Gaw�da ogłosił przerw�, po zako�czeniu której obrady sesji poprowadził 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala. 
 
 
 
Ad. 9 
 

� Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu            
stanowi�cy zał�cznik nr 5 do protokołu. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, �e w Planie Pracy Rady 
Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok wkradło si� kilka bł�dów drukarskich                      
i chciałby je sprostowa�. W zwi�zku z tym poprosił o poprawienie w punktach 5  i 13  
w rubryce „Tre�� zamierzenia” rok 2002 na 2003, w punkcie 7 w rubryce „Tre�� 
zamierzenia” doda� Powiatowy Urz�d Pracy, w punkcie 17 i 18 w rubryce „Tre�� 
zamierzenia” zmieni� rok 2003 na 2004, w punkcie 18 rubryk� „Podstawa prawna” 
zostawi� pust�, poniewa� nie ma Regulaminu Pracy Rady. Nast�pnie poprosił                 
o opini� do ww. projektu uchwały Komisj� Organizacyjno-Prawn�. 
 
Przewodnicz�cy Komisji Organizacyjno-Prawnej p. J. Rosół powiedział, �e 
Komisja na swoim posiedzeniu dyskutowała nad projektem Planu Pracy Rady 
Powiatu na 2004 rok i do tego projektu, który był przedstawiony wydała opini� 
pozytywn�. Stwierdził, �e projekt obecnie rozpatrywany nieco odbiega od 
opiniowanego, w zwi�zku z tym nie czuje si� upowa�niony, aby w imieniu Komisji 
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wyda� do tego projektu opini�. Podkre�lił, �e głównie chodzi o zmian� w punkcie 2           
w rubryce „Odpowiedzialny za przygotowanie”. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował wszystkich radnych, �e 
Komisja Organizacyjno-Prawna opiniowała projekt uchwały, w którym w punkcie 2             
dotycz�cym uchwalenia Planu Pracy w rubryce „Odpowiedzialny za przygotowanie”, 
był wpisany Przewodnicz�cy Rady Powiatu. Stwierdził, i� po dyskusji podczas 
posiedzenia tej Komisji, postanowił i� powinna w tej rubryce znale�� si� Komisja 
Organizacyjno-Prawna. Nast�pnie poprosił o opini� do omawianego projektu uchwały 
Zarz�d Powiatu. 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina poinformował, �e Zarz�d Powiatu opiniuj�c 
Plan Pracy Rady Powiatu zgłosił swoje poprawki i zostały one uwzgl�dnione,                  
w zwi�zku z tym opinia Zarz�du do ww. projektu uchwały jest pozytywna. 
 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny p. J. Rosół zgłosił wniosek, aby w punkcie 2 Planu Pracy w rubryce 
„Odpowiedzialny za przygotowanie” wpisa� Przewodnicz�cego Rady Powiatu. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala zgłosił wniosek przeciwny, gdy� jest 
członkiem Komisji Organizacyjno-Prawnej i uwa�a j� za wła�ciw� w tej kwestii.                
W zwi�zku z tym, �e wniosek radnego p. J. Rosoła był dalej id�cy, Przewodnicz�cy 
Rady Powiatu przyst�pił do jego głosowania. W głosowaniu wzi�ło udział 23 radnych. 
Za przyj�ciem wniosku głosowało 10 radnych, 8 radnych było przeciwnych, 5 
radnych wstrzymało si� od głosu. Wniosek został przyj�ty.  
 
Radny p. J. Szcz�sny powiedział, �e ma uwagi do punktu 8, gdy� do remontów                  
i inwestycji dochodzi nie tylko w Powiatowym Zarz�dzie Dróg, s� one prowadzone  
tak�e w wielu innych strukturach np. o�wiatowych. Za wszystkie te inwestycje 
odpowiedzialny jest Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji, wi�c zaproponował aby 
jako osob� odpowiedzialn� za realizacj� tego tematu, wpisa� we wła�ciwej rubryce 
tak�e Naczelnika tego Wydziału.  
 
Radny p. J. Rosół zgłosił wniosek aby w punkcie 8 w rubryce „Tre�� zamierzenia” 
zmieni� słowo „zapoznanie” na „przyj�cie”, wi�c punkt brzmiałby „Przyj�cie planu 
inwestycji i remontów na 2004 rok”, a odpowiedzialnym za jego przygotowanie byłby  
Powiatowy Zarz�d Dróg. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził, �e w takim razie s� dwie 
sprawy: radny p. J. Szcz�sny proponuje, aby punkt 2 brzmiał tak jak dotychczas, 
jednak jako osob� odpowiedzialn� za ten temat doda� Naczelnika Wydziału Strategii, 
Rozwoju i Promocji – chodzi o wszystkie inwestycje, natomiast radny p. J. Rosół 
chce ograniczy� punkt 2 tylko do inwestycji i remontów drogowych i proponuje 
zamieni� w tym punkcie słowo „zapoznanie” na „przyj�cie”.  
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina stwierdził, �e ma wniosek przeciwny do 
wniosku radnego p. J. Szcz�snego, zaproponował aby punkt 8 brzmiał: „Zapoznanie 
si� z planem inwestycji i remontów drogowych w 2004 roku”. 
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Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przyst�pił do głosowania wniosku 
radnego p. J. Szcz�snego, aby w punkcie 8 w rubryce „Odpowiedzialny za 
przygotowanie” doda� Zarz�d Powiatu. W głosowaniu wzi�ło udział 21 radnych. Za 
przyj�ciem wniosku głosowało 6 radnych, przeciwnych było 13 radnych, 2 radnych 
wstrzymało si� od głosu. Wniosek nie został przyj�ty. Nast�pnie Przewodnicz�cy 
Rady przyst�pił do głosowania wniosku Wicestarosty p. J. 	ywiny, aby punkt 8 
brzmiał „Zapoznanie si� z planem inwestycji i remontów drogowych w 2004 roku”.            
W głosowaniu wzi�ło udział 24 radnych. Za przyj�ciem wniosku głosowało 20 
radnych,  głosów przeciwnych nie było, 4 radnych wstrzymało si� od głosu. Wniosek 
został przyj�ty. 
 
Radny p. J. Szcz�sny zgłosił kolejny wniosek, aby do punktu w którym znajduje si� 
sprawozdanie z działalno�ci PUP doda� sprawozdanie z realizacji Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy. 
Stwierdził, �e w całym Planie Pracy nie ma ani jednego tematu zwi�zanego z walk�      
z bezrobociem, a bezrobocie w naszym powiecie wzrosło ju� do poziomu 9 450 
osób.  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, �e mo�e to by� wniosek 
wła�ciwej Komisji i Zarz�du Powiatu do Kierownik PUP, aby w sprawozdaniu                   
z działalno�ci tej jednostki znalazła si� tak�e informacja o realizacji tego Programu. 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina wyraził opini�, �e w sprawozdaniu                           
z działalno�ci PUP nie mo�e znale�� si� nic innego, jak realizacja Programu 
Przeciwdziałania Bezrobociu. 
 
Radny p. D. Majcherek powiedział, �e popiera wniosek radnego p. J. Szcz�snego, 
ale nie zgadza si� ze zdaniem Wicestarosty, gdy� PUP jest jedn� z jednostek, ale nie 
jedyn� realizuj�ca ten Program, a zaw��enie tego do jednej z instytucji powoduje 
zaw��enie realizacji tego Programu. Stwierdził, �e radni chcieliby dowiedzie� si�              
w jakim stopniu wspomniany program jest realizowany i czy Zarz�d Powiatu sprzyja 
kreowaniu nowych miejsc pracy.  
 
Radny p. J. Szcz�sny doprecyzował swój wniosek, zaproponował aby w punkcie 7 
Planu Pracy doda� podpunkt 2 - „Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy”. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przyst�pił do głosowania wniosku 
radnego p. J. Szcz�snego. W głosowaniu wzi�ło udział 24 radnych. Za przyj�ciem 
wniosku głosowało 13 radnych, przeciwnych było 3 radnych, 8 radnych wstrzymało 
si� od głosu. Wniosek został przyj�ty. 
 
Radny p. J. Szcz�sny zgłosił nast�pny wniosek, aby w punkcie 13 doda� podpunkt 
2 - „Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przest�pczo�ci 
oraz Ochrony Bezpiecze�stwa Obywateli i Porz�dku Publicznego”.  
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Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przyst�pił do głosowania powy�szego 
wniosku. W głosowaniu wzi�ło udział 26 radnych. Za przyj�ciem wniosku głosowało 
13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 13 radnych wstrzymało si� od głosu. 
Wniosek został przyj�ty. 
 
Radny p. J. Szcz�sny zgłosił wniosek, aby w Planie Pracy doda� jako punkt 16 
„Informacj� o stanie realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego”,              
do realizacji w miesi�cu sierpniu, a kolejne punkty odpowiednio zmieniłyby kolejno��. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przyst�pił do głosowania powy�szego 
wniosku. W głosowaniu wzi�ło udział 25 radnych. Za przyj�ciem wniosku głosowało 
20 radnych, głosów przeciwnych nie było, 5 radnych wstrzymało si� od głosu. 
Wniosek został przyj�ty.  
 
Radny p. T. Skatuła zgłosił wniosek, aby punkt 20 Planu Pracy brzmiał „Przyj�cie 
informacji o funkcjonowaniu słu�by zdrowia w powiecie”. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przyst�pił do głosowania powy�szego 
wniosku. W głosowaniu wzi�ło udział 24 radnych. Za przyj�ciem wniosku głosowało 
22 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało si� od głosu. 
Wniosek został przyj�ty.   
 
Radny p. D. Majcherek zauwa�ył, i� w punkcie 7, podpunkcie 2 dotycz�cym 
realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu, jako odpowiedzialny 
powinien znale�� si� Zarz�d Powiatu, gdy� on za to odpowiada, a nie dyrektorzy 
jednostek. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził, �e jest to słuszna uwaga               
i poprosił radnych, aby uzupełnili wła�ciw� rubryk�. 
 
Radny p. M. Szymanek przypomniał, �e w zeszłym roku sygnalizował, i� w Planie 
Pracy Rady brak jest zagadnie� z dziedziny kultury, wtedy Przewodnicz�cy Rady 
zapewnił, �e w trakcie roku odb�dzie si� sesja dotycz�ca stanu kultury w Powiecie 
Wodzisławskim, do czego jednak nie doszło. Powiedział, �e Powiat nie prowadzi 
własnych placówek kulturalnych, ale współpracuje m.in. z Miejsk� i Powiatow� 
Bibliotek� Publiczn�, a w Starostwie Powiatowym funkcjonuje Referat Kultury, wi�c 
warto byłoby zainteresowa� si� tym zagadnieniem. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przeprosił, i� umkn�ło to jego uwadze               
i stwierdził, �e wła�ciwa Komisja mogła wyst�pi� z tak� inicjatyw�. Nast�pnie 
poprosił o sprecyzowanie, w którym miejscu Planu Pracy stosowny punkt miałby si� 
znale��. 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina zaproponował, aby z uwagi na rozło�enie 
tematów w ci�gu roku, temat ten umie�ci� do realizacji w miesi�cu wrze�niu lub 
pa�dzierniku. 
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Radny p. M. Kowalski zaproponował, aby punkt ten brzmiał „Przyj�cie informacji o 
działalno�ci kulturalnej i sportowej na terenie Powiatu Wodzisławskiego”. 
  
Radny p. I. Skupie� powiedział, �e obok szeroko rozumianej kultury, Rada powinna 
by� tak�e zatroskana o tzw. kultur� fizyczn�, wi�c tematy te mo�na by potraktowa� 
ł�cznie. Poniewa� sesja na wspomniany temat mo�e ograniczy� si� tylko do 
wysłuchania tego co si� dzieje w tej dziedzinie, zaproponował aby punkt w Planie 
Pracy brzmiał: „Sprawozdanie z działa� wspieraj�cych kultur� i sport na terenie 
Powiatu Wodzisławskiego”. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, �e je�eli radny p. I. Skupie� 
si� zgodzi to Zarz�d, który b�dzie odpowiedzialny za przygotowanie tego tematu, 
szczególnie zaakcentuje i przedstawi działania wspieraj�ce, jednak lepsze w Planie 
Pracy było by sformułowanie zaproponowane przez radnego p. M. Kowalskiego, 
gdy� jest ono szersze.  
 
Radny p. I. Skupie� zgodził si� z t� sugesti�.   
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przyst�pił do głosowania wniosku, aby w 
punkcie 19 Planu Pracy znalazł si� punkt „Przyj�cie informacji o działalno�ci 
kulturalnej i sportowej na terenie Powiatu Wodzisławskiego”, za który odpowiedzialny 
b�dzie Zarz�d Powiatu, a który zrealizowany b�dzie w miesi�cu wrze�niu. W 
głosowaniu wzi�ło udział 24 radnych. Za przyj�ciem wniosku głosowało 22 radnych, 
1 radny był przeciwnych , 1 radny wstrzymał si� od głosu. Wniosek został przyj�ty. 
 
Radna p. E. Cogiel zwróciła uwag� na kwesti� poruszan� od ko�ca ubiegłego roku, 
czyli aktualizacj� Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego. Przypomniała, i� 
Zarz�d zapewniał, �e ta aktualizacja zostanie przedyskutowana, przedstawiona                 
i ewentualnie przegłosowana w styczniu. Nie zostało to uj�te w omawianym Planie 
Pracy, dlatego zaproponowała, �eby w miesi�cu marcu wprowadzi� punkt 
„Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego”. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przyst�pił do głosowania powy�szego 
wniosku. W głosowaniu wzi�ło udział 23  radnych. Za przyj�ciem wniosku głosowało 
23 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych si� nie było. Wniosek został 
przyj�ty. 
 
Radny p. J. Rosół zwrócił uwag�, �e w tym roku b�dzie miała miejsce doniosła 
chwila wej�cia Polski do Unii Europejskiej, w zwi�zku z tym zaproponował, �eby w 
Planie Pracy w miesi�cu kwietniu doda� punkt „Informacja na temat skutków wej�cia  
do Unii Europejskiej dla samorz�du powiatowego”.  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przyst�pił do głosowania tego wniosku. 
W głosowaniu wzi�ło udział 20 radnych. Za przyj�ciem wniosku głosowało 12 
radnych, głosów przeciwnych nie było, 8 radnych wstrzymało si� od głosu. Wniosek 
został przyj�ty.  
 
Radny p. J. Rosół powiedział, �e po konsultacjach z prawnikami proponuje, aby w 
punkcie 8 Planu Pracy słowo „zapoznanie” zamieni� na „rozpatrzenie”.   
 



 
 

19 

Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przyst�pił do głosowania powy�szego 
wniosku. W głosowaniu wzi�ło udział 22 radnych. Za przyj�ciem wniosku głosowało 
15 radnych, głosów przeciwnych nie było, 7 radnych wstrzymało si� do głosu. 
Wniosek został przyj�ty. 
 
Radny p. M. Kowalski zaproponował, aby na samym ko�cu Planu Pracy było 
dopisane zdanie: „Z przyczyn wa�nych Rada Powiatu zezwala Przewodnicz�cemu 
Rady na zmian� terminów realizacji poszczególnych tematów”.  
 
Radny p. J. Rosół powiedział, �e nie zgadza si� z t� propozycj�, gdy� Rada Powiatu 
przyjmuje Plan Pracy i poprawia� powinna go te� Rada, a pó�niej mo�e doj�� do 
sytuacji, �e b�dzie si� rozlicza� co jest spraw� wa�n�, a co mniej wa�n�. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przyst�pił do głosowania wniosku 
radnego p. M. Kowalskiego, aby upowa�ni� Przewodnicz�cego Rady do zmiany 
realizacji tematów z Planu Pracy. W głosowaniu wzi�ło udział 23 radnych. Za 
przyj�ciem wniosku głosowało 2 radnych, 15 głosów było przeciwnych,  6 radnych 
wstrzymało si� od głosu. Wniosek nie został przyj�ty. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie                     
uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu, po czym przyst�piono do głosowania.                    
W głosowaniu wzi�ło udział 24 radnych. Za przyj�ciem projektu uchwały głosowało  
24 radnych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymuj�cych si� nie było.   
 
Uchwała nr XVI/177/2004 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu           
została przyj�ta i stanowi zał�cznik nr 6 do protokołu.  
 
 
 
Ad. 10 
 

� Projekt uchwały w sprawie ustanowienia herbu Powiatu Wodzisławskiego        
stanowi�cy zał�cznik nr 7 do protokołu. 
 
  
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e radni otrzymali dwa 
projekty herbu, które otrzymały pozytywn� opini� komisji heraldycznej. Po przyj�ciu 
jednego z tych projektów zostanie uruchomiona procedura przekazania komisji 
heraldycznej wniosków o zaopiniowanie pozostałych insygniów. Powiedział, i� w 
miesi�cu kwietniu, kiedy b�dzie w naszym powiecie delegacja z Recklinghausen, 
planowana jest uroczysta sesja, podczas której przyj�te zostałyby insygnia 
wynikaj�ce z przyj�cia herbu. Jednym z punktów tej uroczystej sesji, która odb�dzie 
si� prawdopodobnie 30 kwietnia byłoby wr�czenie ju� gotowej flagi Powiatu 
Wodzisławskiego delegacji z Recklinghausen. Nast�pnie poinformował radnych w 
jaki sposób odb�dzie si� wybór wzoru herbu. Prezydium Rady proponuje �eby ka�dy 
radny otrzymał kartk� z dwoma projektami herbu , na pół j� podzielił i zło�ył na r�ce 
Wiceprzewodnicz�cych tylko jeden projekt – ten na który głosuj�. Wtedy głosy 
zostan� policzone i stwierdzi si�, który projekt zyskał wi�kszo�� głosów i nad tym 
projektem odb�dzie si� dalsza dyskusja. 
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Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina zauwa�ył, i� je�eli radni zagłosuj� na który� z 
projektów herbu, to nie b�dzie ju� o czym dyskutowa�, a chciałby mie� szans� 
przedstawi� opini� Zarz�du na temat obu projektów herbu.  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, �e chciał usprawni� obrady, 
gdy� oba projekty s� ju� znane radnym i maj�c pełn� dokumentacj� s� w stanie 
wybra� jeden z nich. Nast�pnie poprosił Wicestarost� o przedstawienie opinii 
Zarz�du Powiatu w tym zakresie. 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina zwrócił uwag� na to, �e komisja heraldyczna 
pozytywnie zaopiniowała oba projekty herbu, ale ze wskazaniem na herb  z połuró��, 
w zwi�zku tym Zarz�d Powiatu opowiada si� wła�nie za tym herbem.  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o opini� do projektów herbu 
Komisj� Organizacyjno-Prawn�. 
 
Przewodnicz�cy Komisji Organizacyjno-Prawnej p. J. Rosół poinformował, �e 
Komisja pozytywnie zaopiniowała  projekt herbu z połuró��. 
 
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu rozdali radnym kartki z dwoma projektami herbu. 
Nast�pnie ka�dy radny podzielił kartk� na pół i zwrócił Wiceprzewodnicz�cym t� 
cze��, na której widniał projekt herbu przez nich wybrany.  
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e 22 radnych 
opowiedziało si� za ustanowieniem herbu z połuró��, a 3 radnych za projektem 
herbu bez połuró�y. Nast�pnie przyst�pił do głosowania projektu uchwały w sprawie 
ustanowienia herbu Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu wzi�ło udział 25 
radnych. Za przyj�ciem projektu uchwały głosowało 25 radnych, głosów  przeciwnych 
i głosów wstrzymuj�cych si� nie było.  
 
Uchwała nr XVI/178/2004 w sprawie ustanowienia herbu Powiatu Wodzisławskiego   
została przyj�ta i stanowi zał�cznik nr 8 do protokołu.  
 
 
 
Ad. 11 
 

� Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Planu Gospodarki 
Odpadami  stanowi�cy zał�cznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przypomniał, �e wszyscy radni otrzymali 
projekt Planu Gospodarki Odpadami na płycie CD z materiałami na poprzedni� sesj�. 
Poprosił o opini� do ww. projektu uchwały Komisj� Organizacyjno-Prawn�. 
 
Przewodnicz�cy Komisji Organizacyjno-Prawnej p. J. Rosół poinformował, �e 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
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Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o opini� Komisj� Infrastruktury, 
Rolnictwa i Ochrony �rodowiska. 
 
Przewodnicz�cy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska p. T. 
Skatuła poinformował, �e Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.  
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny p. J. Szcz�sny zadał nast�puj�ce pytania: 
- jak wygl�dała procedura wyboru firmy, która wykonała Plan Gospodarki 

Odpadami i jakie były inne oferty, 
- jaki był koszt opracowania tego Planu, 
- jak b�dzie wygl�dała kwestia monitoringu i odpowiedzialno�ci za realizacj� 

poszczególnych etapów okre�lonych w punkcie 3.1.3 „Stan docelowy i okre�lenie 
potrzeb zwi�zanych z gospodark� odpadami komunalnymi”, 

- na jakim poziomie powinien kształtowa� si� wska�nik nagromadzenia odpadów w 
poszczególnych gminach, przedstawiony na str. 20 i jak on wygl�da na tle innych 
powiatów  i gmin,  

- jak były przeprowadzane badania ankietowe, w oparciu o które przedstawionych 
jest wiele danych,  w jaki sposób wybierana była grupa reprezentatywna do tych 
bada� i jak była liczna,  

- jak wygl�da procedura prowadzenia kontroli w zakresie nielegalnego składowania 
odpadów, w jaki sposób jest prowadzona likwidacja „dzikich” wysypisk i ile 
�rodków przeznacza na ten cel Powiat,  

- na podstawie czego przyj�to zało�enie dotycz�ce prognozowania wytwarzania 
odpadów komunalnych, i� nast�pi wzrost zamo�no�ci społecze�stwa oraz wzrost 
rozwoju sieci gastronomicznej, ze wzgl�du na pojawianie si� du�ej ilo�ci miejsc 
pracy z tzw. „lunchami”,  

- dlaczego prognozuj�c ilo�� powstaj�cych odpadów w przyszło�ci, mówi si� o ich 
wzro�cie z powodu rosn�cej liczby ludno�ci, skoro przedstawiona na str. 3 
statystyka potwierdza spadek liczby ludno�ci,  

- sk�d realizator programu zamierza pozyska� �rodki na budow� zakładu utylizacji 
odpadów, czy ju� mo�na prognozowa� gdzie ten zakład mógłby si� znale��,  

- jak przewiduje si� realizacj� dyrektyw europejskich dotycz�cych odpadów 
biodegradowalnych oraz stworzenia odpowiednich systemów odbioru i odzysku 
tych odpadów, 

- jak jest przeprowadzane wdra�anie systemu odbioru przeterminowanych leków, 
gdzie partnerem w realizacji jest powiat,  

- w jaki sposób prowadzona jest kontrola podmiotów gospodarczych z terenu 
Powiatu Wodzisławskiego pod k�tem wytwarzania odpadów i sposobu gospodarki 
nimi,  

- jak jest realizowane wdro�enie i prowadzenie działa� informacyjno-edukacyjnych 
dla małej i �redniej przedsi�biorczo�ci, 

- czy jest ju� opracowany programu usuwania azbestu, czy b�dzie w najbli�szym 
czasie przygotowany lub b�dzie to realizowane w ramach Planu Gospodarki 
Odpadami.  

 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala zaapelował do radnego                                 
p. J. Szcz�snego, aby próbował uzyskiwa� odpowiedzi na swoje pytania przed sesj� 
u poszczególnych Naczelników Wydziałów lub osób odpowiedzialnych za dan� 
spraw�, co usprawni obrady sesji. 
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Naczelnik Wydziału Ochrony �rodowiska p. J. Wyle�ych  zwrócił uwag�, i�  
nale�y wył�czy� gospodark� odpadami komunalnymi z Powiatowego Planu 
Gospodarki Odpadami (PPGO) dlatego, �e zgodnie z ustawami plany gospodarki 
odpadami w zdecydowanej cz��ci b�d� tworzy� gminy, a maj� na to czas do 
czerwca br. Dlatego w PPGO w sposób zbiorczy i hasłowy ukazane jest to co si� 
dzieje z odpadami komunalnymi, lecz nie jest to zadanie powiatu. Odpowiadaj�c na 
pytania radnego p. J. Szcz�snego wyja�nił, �e wyboru wykonawcy Planu Gospodarki 
Odpadami dokonano na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, w trybie 
zapytania o cen�. Do przetargu zgłosiło si� kilka firm, najni�sz� cen� zaoferował 
Beskidzki Fundusz Ekorozwoju, w zwi�zku z tym został wybrany. Je�eli chodzi o 
poziom wska�ników nagromadzenia odpadów, to w zakresie odpadów komunalnych 
powinien wynosi� nie mniej ni� 80%, a w zakresie odpadów innych powinien wynosi� 
wi�cej ni� 95%. Odno�nie danych ankietowych wyja�nił, i� pochodz� one z 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, który jest dost�pny w Wydziale 
Ochrony �rodowiska. Firma wykonuj�ca Plan musiała uwzgl�dni� te dane, aby 
uzyskał on pozytywn� opini�. Na pytanie dotycz�ce nielegalnych składowisk 
odpadów odpowiedział, �e nie ma takich w Powiecie Wodzisławskim, jest jedno 
składowisko, które obecnie jest rekultywowane. Poinformował, i� w Planie nale�ało 
wykazywa� te składowiska, które s� eksploatowane albo te które były eksploatowane 
a nie zostały poddane rekultywacji. Dotychczas Powiat na likwidacj� nielegalnych 
składowisk nie przekazywał �rodków, bo takiego wniosku nie było, natomiast dotuje 
w 50% segregacj� odpadów, a w 40% utylizacj� odpadów. Je�eli chodzi o utylizacj� 
azbestu, to Powiat realizuje program w tym zakresie, przekazuj�c na ten cel rocznie 
prawie 350 tys. zł., zapobiegaj�c w ten sposób  powstawaniu nielegalnych 
składowisk. Odpowiadaj�c na kolejne pytanie wyja�nił, �e jest ustawa tzw. 
„opakowaniowa” dotycz�ca opłat za produkty, które w jaki� sposób zostały 
opakowane, na podstawie której producent albo płaci za opakowanie, albo musi si� 
tym produktem opakowaniowym zaj��. W zwi�zku z tym, w Wojewódzkim Planie 
Gospodarki Odpadami był zało�ony wzrost ilo�� produkowanych odpadów, co nie ma 
zwi�zku ze zwi�kszeniem ilo�ci mieszka�ców. W kwestii odpadów 
biodegradowalnych powiedział, i� ł�cz� si� one z planem budowy zakładu segregacji 
odpadów. Obecnie dwa miejsca s� brane pod uwag� na jego lokalizacj�: stare szyby 
zachodnie w Mszanie i ewentualnie tereny po kopalni „1 Maja”. Je�eli chodzi o 
wdro�enie systemu przeterminowanych leków, to Powiat prowadzi po�rednio taki 
program, w którym uczestnicz� niektóre gminy. Ka�da apteka  i ka�dy szpital 
wyst�puj� do Wydziału Ochrony �rodowiska z wnioskiem okre�laj�cym, co zamierza 
si� z lekami przeterminowanymi zrobi�. Wydana zostaje wtedy decyzja na tak zwane 
odpady niebezpieczne. Ponadto, niektóre gminy wyposa�yły apteki w odpowiednie 
pojemniki, gdzie mo�na wrzuca� takie leki. Odpowiadaj�c na pytanie o kontrol� 
podmiotów wytwarzaj�cych odpady wyja�nił, �e prowadzona jest ona przez Powiat 
wraz z policj� i 20 lutego br. sprawozdanie z wykonania tych czynno�ci musi zosta� 
zło�one wojewodzie. Odno�nie programu usuwania azbestu powiedział, �e Powiat 
Wodzisławski jako jeden z pierwszych wprowadził taki program i go dotuje. 
Procedura jest taka, �e gmina składa wniosek, zgodny z list� mieszka�ców, którzy 
zło�yli wnioski do gminy, powiat dotuje te wnioski w 40%, gmina tak�e w 40%, a 
wła�ciciel posesji pokrywa 20% kosztów usuni�cia azbestu. 
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Radna p. E. Cogiel powiedziała, �e ma pewne w�tpliwo�ci zwi�zane z Planem 
Gospodarki Odpadami, gdy� zauwa�yła i� na str. 95 s� uj�te zadania, które maj� by� 
realizowane ju� w 2003 roku. Zapytała, czy na obecnej sesji czyli 22 stycznia 2004 r. 
mo�na uchwala� Plan, którego zamierzenia obejmuj� tak�e 2003 r.  
 
Naczelnik Wydziału Ochrony �rodowiska p. J. Wyle�ych przypominał, �e Plan 
ten miał by� zatwierdzony do 31 grudnia 2003 r. i dla orientacji dodał, �e Powiat 
Wodzisławski jest 8 czy 9 powiatem w województwie, który ten plan zatwierdza. 
Wspomniany przez radn� p. E. Cogiel rok wzi�ł si� st�d, i� zgodnie z dyrektywami 
europejskimi niektóre programy powinny si� zacz�� ju� w 2003 r. Powiedział, i� jego 
zdaniem nie ma potrzeby poprawiania roku 2003 na 2004, bo jest to swego rodzaju 
przepustka w razie wyst�powania o �rodki pomocowe, gdzie warunkiem jest 
spełnianie okre�lonych dyrektyw. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poprosił radców prawnych o opini� w tej 
sprawie. 
 
Mecenas p. A. Miera powiedziała, �e analizuj�c t� kwesti� nale�ałoby doj�� do takiej 
konkluzji, �e nie sposób wykonywa� czego�, co w sensie prawnym nie istnieje, skoro 
ten Plan jest uchwalany w 2004 roku, to nie mo�na go wykonywa� w roku 2003, bo 
on w sensie prawnym wtedy jeszcze nie istniał. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala zapytał czy wniosek jest taki, �e nale�y 
odrzuci� Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami i doprowadzi� do odpowiednich 
zmian, aby nie wyst�piła wada prawna.  
 
Mecenas p. A. Miera odpowiedziała, �e musiałaby to sprawdzi� jeszcze                           
w przepisach przej�ciowych. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala zarz�dził 10 minut przerwy, aby 
umo�liwi� radcom prawnym sprawdzenie odpowiednich przepisów. 
 
 
Po zako�czonej przerwie Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala udzielił głosu 
Naczelnikowi Wydziału Ochrony �rodowiska p. J. Wyle�ychowi.  
 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony �rodowiska p. J. Wyle�ych powiedział, i� w zwi�zku 
z w�tpliwo�ciami czy 2003 rok wykazywa� w Planie Gospodarki Odpadami i opini�  
mecenas p. A. Miery, Zarz�d Powiatu wnosi autopoprawk� do Planu wykre�laj�c 
2003 rok. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, po czym przyst�pił do 
głosowania. W głosowaniu wzi�ło udział 21 radnych. Za podj�ciem uchwały 
głosowało  21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych si� nie było.  
  
Uchwała nr XVI/179/2004 w sprawie uchwalenia Powiatowego Planu Gospodarki 
Odpadami  została przyj�ta i stanowi zał�cznik nr 10 do protokołu. 
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Ad. 12 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina z upowa�nienia Przewodnicz�cego Komisji 
Bezpiecze�stwa i Porz�dku - Starosty Powiatu, przedstawił sprawozdanie                            
z działalno�ci Komisji Bezpiecze�stwa i Porz�dku, stanowi�ce zał�cznik nr 11                   
do protokołu. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e przedstawione 
sprawozdanie b�dzie dost�pne w Biurze Rady. Dodał, �e nad projektem tego 
sprawozdania obradowała Komisja Organizacyjno-Prawna i wniosła pewne poprawki, 
które zostały uwzgl�dnione. Komisja rozpatrywała to sprawozdanie z tego wzgl�du, 
i� b�dzie ono opublikowane w Dzienniku Urz�dowym Województwa �l�skiego. 
 
 
Ad. 13 
 
a) 
 

� Projekt uchwały w sprawie zawarcia z Miastem Rybnik – działaj�cym na 
prawach powiatu – porozumienia w sprawie obj�cia działaniem „Powiatowego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno�ci w Rybniku” obszaru Powiatu 
Wodzisławskiego, stanowi�cy zał�cznik nr 12  do protokołu. 
 
 
Przewodnicz�cy Powiatu p. E. Wala poinformował, �e Zarz�d Powiatu wniósł 
autopoprawki do ww. projektu uchwały, a t� autopoprawk� jest nowa wersja projektu 
uchwały, któr� wszyscy radni otrzymali. Zmiana ta zwi�zana jest głównie z chorob� 
Starosty i konieczno�ci� zastosowania innego rozwi�zania ni� pocz�tkowo 
zakładano. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o opini� do ww. projektu 
uchwały 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 
projektu uchwały. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o opini� do ww. projektu 
uchwały Komisj� Bud�etu i Finansów. 
 
Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów p. M. Kowalski poinformował, �e 
opinia Komisji była pozytywna do poprzedniej wersji projektu uchwały, nowej wersji 
Komisja nie opiniowała. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o opini� do ww. projektu 
uchwały Komisj� Organizacyjno-Prawn�. 
 
Przewodnicz�cy Komisji Organizacyjno-Prawnej p. J. Rosół poinformował, �e 
Komisja wydała pozytywn� opini� do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. 
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W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny p. M. Kowalski zapytał, co b�dzie gdy Starosta Powiatu przyjdzie z 
chorobowego, czy b�dzie on miał jakie� prawa do działania w tej sprawie. 
 
Przewodnicz�cy Powiatu p. E. Wala powiedział, �e jest konieczno�� podpisania 
porozumienia z Miastem Rybnik, a Starosta dłu�szy czas b�dzie przebywał na 
chorobowym.  
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina poinformował, �e otrzymał upowa�nienie od 
Starosty tylko do 31 marca 2004 roku i tylko do dwóch spraw: do zawarcia z Miastem 
Rybnik porozumienia oraz do zwołania Powiatowej Rady Zatrudnienia. Je�eli b�d� 
inne zapotrzebowania, to ka�dorazowo b�dzie wyst�powa� do Starosty o takie 
upowa�nienie. Zwrócił uwag�, �e nie uchwalenie na obecnej sesji stosownej uchwały 
skutkowałoby tym, �e nie mo�na by zawrze� porozumienia z Miastem Rybnik, a w 
zwi�zku z tym przez pewien okres zespół ds. orzekania o niepełnosprawno�ci nie 
mógłby rozpatrywa� wniosków z Powiatu Wodzisławskiego.  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie                     
zawarcia z Miastem Rybnik – działaj�cym na prawach powiatu – porozumienia w 
sprawie obj�cia działaniem „Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawno�ci w Rybniku” obszaru Powiatu Wodzisławskiego, po czym 
przyst�piono do głosowania. W głosowaniu wzi�ło udział 24 radnych. Za przyj�ciem 
projektu uchwały głosowało 23 radnych, 1 głos był przeciwny,  bez głosów 
wstrzymuj�cych si�.  
 
Uchwała nr XVI/180/2004 w sprawie zawarcia z Miastem Rybnik – działaj�cym na 
prawach powiatu – porozumienia w sprawie obj�cia działaniem „Powiatowego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno�ci w Rybniku” obszaru Powiatu 
Wodzisławskiego,  została przyj�ta i stanowi zał�cznik nr 13 do protokołu. 

 
 

b) 
 

� Projekt uchwały w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia o 
udzieleniu pomocy finansowej przez Gmin� Gorzyce na rzecz Powiatu 
Wodzisławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego Powiatu – 
realizacj� zadania pod nazw� „Budowa przył�cza gazowego do Domu Pomocy 
Społecznej w Gorzycach”, stanowi�cy zał�cznik nr 14 do protokołu. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poprosił Dyrektora DPS Gorzyce p. R. 
Andrukiewicza o zabranie głosu w sprawie ww. projektu uchwały. 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach p. R. Andrukiewicz 
poinformował radnych, i� najwi�kszym kosztem jaki ponosi DPS s� koszty 
ogrzewania, które rocznie wynosz� około 450 tys. zł. Dlatego od dawna trwały 
poszukiwania innego systemu grzewczego, który byłby ta�szy. Powiedział, �e 
wykonano wiele opracowa� oceniaj�cych mo�liwo�ci zastosowania innego systemu 
grzewczego, który byłby ta�szy w eksploatacji. Ze wszystkiego najta�sza okazała si� 
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zmiana systemu ogrzewania na gaz, co pozwoli zaoszcz�dzi� 1/3 dotychczasowych 
kosztów. Zaznaczył, �e dzi�ki temu i� dochodzi do zawarcia porozumienia z Gmin� 
Gorzyce na realizacj� tego zadania, to koszt ten b�dzie mniejszy nie tylko o 15 tys. 
zł. które pokryje gmina, ale tak�e o 176 tys. zł., które zdecydowała si� pokry� 
gazownia. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o opini� do ww. projektu 
uchwały Komisj� Bud�etu i Finansów. 
 
Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów p. M. Kowalski poinformował, �e 
Komisja wydała pozytywn� opini� do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. 
 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny p. D. Majcherek przypomniał, �e na jednej z poprzednich sesji była mowa o 
tym, �e s� mo�liwo�ci pozyskania �rodków pomocowych na zakupu ekologicznego 
kotła w�glowego. Powiedział, �e powinno si� dba� o to, �eby w�giel wydobywany na 
terenie Powiatu Wodzisławskiego miał odbiorców, nawet takich nie najwi�kszych. 
Zapytał Dyrektora DPS-u czy w kalkulacjach była du�a ró�nica mi�dzy kosztami 
opalania gazowego a w�glowego. 
 
Dyrektor DPS p. R. Andrukiewicz odpowiedział, �e koszt ogrzewania w�glem byłby 
ni�szy, natomiast �rodki potrzebne na dostosowanie systemu grzewczego do takiego 
ogrzewania s� nieproporcjonalnie wysokie, gdy� konieczna byłaby wymiana 
wszystkich kotłów i instalacji. Natomiast w rozwi�zaniu proponowanym w projekcie 
uchwały potrzeba wymieni� tylko sam palnik, nie potrzeba nowych inwestycji. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby w przyszło�ci zastosowa� kotły ekologiczne opalane 
w�glem, ale najpierw trzeba znale�� ogromne �rodki potrzebne na tak� inwestycj�. 
 
Radny p. M. Szymanek podał przykład opalania gazem w gminie Mszana, gdzie 
coraz wi�cej osób zastanawia si� jak długo b�dzie mo�na w ten sposób ogrzewa� 
du�e instytucje, bo koszty tego s� bardzo wysokie. Jako mieszkaniec tej ziemi byłby 
bardziej przychylny opalaniu w�glowemu, �eby wykorzystywa� wyst�puj�cy 
surowiec. 
 
Radny p. D. Majcherek przypomniał, �e na jednej z sesji toczyła si� dyskusja, �e na 
takie inwestycje jest mo�liwo�� dofinansowania, nie tylko dla gospodarstw domowych 
ale i dla instytucji. Powiedział, �e bior�c pod uwag�, i� ró�nica miedzy kosztem gazu 
i kosztem w�gla b�dzie rz�du kilkunastu, czy kilkudziesi�ciu tysi�cy zł. na rok i je�eli 
si� to pomno�y razy kilka lat, to mo�e si� okaza�, �e z tej ró�nicy mogłaby si� 
nazbiera� taka suma, która jest potrzebna obecnie do zainwestowania. Dodał, �e nie 
kwestionuje faktu, i� trzeba zmieni� sposób ogrzewania w DPS ale obawia si�, �e 
je�eli dzi� zostanie podj�ta decyzja o zastosowaniu proponowanego w uchwale 
rozwi�zania, to trudno to b�dzie pó�niej odwróci�.  
 
Dyrektor DPS p. R. Andrukiewicz powiedział, �e je�eli tylko znalazłyby si� �rodki z 
mo�liwo�ci� zainwestowania ich w kocioł w�glowy, to od razu podj�ł by si� realizacji 
tego zadania.  
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Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie                     
wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej przez 
Gmin� Gorzyce na rzecz Powiatu Wodzisławskiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania własnego Powiatu – realizacj� zadania pod nazw� „Budowa 
przył�cza gazowego do Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach”, po czym 
przyst�piono do głosowania. W głosowaniu wzi�ło udział 26 radnych. Za przyj�ciem 
projektu uchwały głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych, 1 radny  wstrzymał 
si� od głosu.  

 
Uchwała nr XVI/181/2004 w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia o 
udzieleniu pomocy finansowej przez Gmin� Gorzyce na rzecz Powiatu 
Wodzisławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego Powiatu – 
realizacj� zadania pod nazw� „Budowa przył�cza gazowego do Domu Pomocy 
Społecznej w Gorzycach”, została przyj�ta i stanowi zał�cznik nr 15 do protokołu. 
         
                       
c) 
 

�  Projekt uchwały w sprawie  zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 
2004 rok, stanowi�cy zał�cznik nr 16 do protokołu. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o opini� do ww. projektu 
uchwały Komisj� Bud�etu i Finansów. 
 
Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów p. M. Kowalski poinformował, �e 
Komisja wydała pozytywn� opini� do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. 
 
 
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 wzi�ło udział 24 radnych. Za przyj�ciem projektu uchwały 
głosowało 24  radnych, głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych si� nie było. 
 
Uchwała nr XVI/182/2004 w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 
2004 rok  została przyj�ta i stanowi zał�cznik nr 17 do protokołu. 
               
          
d) 
 

� Projekt uchwały w sprawie  zmiany w składzie osobowym Komisji 
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego,          
stanowi�cy zał�cznik nr 18 do protokołu. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o opini� do ww. projektu 
uchwały Zarz�d Powiatu. 
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Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina poinformował, �e Zarz�d Powiatu wydał 
pozytywn� opini� do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o opini� do ww. projektu 
uchwały Komisj� Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska. 
 
Przewodnicz�cy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska            
p. T. Skatuła poinformował, �e Komisja wydała pozytywn� opini� do ww. projektu 
uchwały. 
 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny p. P. Cybułka zapytał dlaczego radny p. M. Hlubek rezygnuje z członkostwa 
w tej Komisji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził, �e radny p. M. Hlubek nie 
musi udzieli� odpowiedzi na to pytanie. Poinformował, �e wpłyn�ł do niego 
odpowiedni wniosek, w którym nie było podanego powodu rezygnacji.  
 
Radny p. J. Szcz�sny zapytał czy przyczyn� rezygnacji jest brak frekwencji na 
posiedzeniach tej Komisji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, �e wpłyn�ło odpowiednie 
pismo i radny nie ma obowi�zku tłumaczy� si� z tego. 
  
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie                     
zmiany w składzie osobowym Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska 
Rady Powiatu Wodzisławskiego, po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu 
wzi�ło udział 25 radnych. Za przyj�ciem projektu uchwały głosowało18 radnych, 7 
radnych było przeciwnych, głosów wstrzymuj�cych si� nie było. 
 
Uchwała nr XVI/183/2004 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji 
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego 
została przyj�ta i stanowi zał�cznik nr 19 do protokołu. 
 
 
e) 
 

� Projekt uchwały w sprawie wyboru banku dla wykonywania obsługi bankowej 
bud�etu Powiatu Wodzisławskiego,  stanowi�cy zał�cznik nr 20 do protokołu. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o opini� do ww. projektu 
uchwały Komisj� Bud�etu i Finansów. 
 
Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów p. M. Kowalski poinformował, �e 
Komisja wydała pozytywn� opini� do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. 
 



 
 

29 

 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poprosił Skarbnika Powiatu o udzielenie 
odpowiedzi na pytanie radnego p. D. Majcherka, które zostało zadane w punkcie 6 
obrad.  
 
Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski odpowiedział, �e Powiat Wodzisławski jako 
zamawiaj�cy miał obowi�zek zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych. 
Poruszona przez radnego p. D. Majcherka okoliczno��, nie jest wystarczaj�c� 
przesłank� ani do uniewa�nienia post�powania, ani odrzucenia oferty, ani 
wykluczenia oferenta. W zwi�zku z tym nale�ało wybra� najkorzystniejsz� ofert� 
spo�ród nieodrzuconych ofert.  Ponadto, kryteria oceny ofert nie mog� dotyczy� 
wła�ciwo�ci dostawcy lub wykonawcy, a w szczególno�ci jego wiarygodno�ci 
ekonomicznej, technicznej lub finansowej.  
 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny p. D. Majcherek wyraził opini�, �e kryteria wyboru baku zostały 
przygotowane nieprawidłowo i przyniesie to szkody Powiatowi Wodzisławskiemu. 
Zapytał jak to mo�e by�, �e skala punktacji polega na tym, �e 48% punktów 
przyznaje si� na podstawie kryterium jakim jest cena, natomiast 40% punktów 
przyznaje si� za oprocentowania depozytów i lokat, czyli za to co mo�na zyska�. 
Poinformował, �e jest w posiadaniu wylicze�, które �wiadcz� o tym, �e przy tak 
zastosowanych kryteriach wyboru banku Powiat straci kilkaset tysi�cy złotych. Z 
informacji, które posiada wynika, �e gdyby odliczy� koszty prowadzenia działalno�ci 
Powiatu, to bank który przegrał przetarg, w rachunku ci�gnionym za trzy lata oferuje 
o wiele wy�sze odsetki, czyli wi�ksz� mo�liwo�� pozyskania �rodków finansowych.  
 
 Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przypomniał, i�  Rada podj�ła uchwał� 
w której zobowi�zała Zarz�d Powiatu do dokonania wyboru banku, nie zawieraj�c 
jednocze�nie �adnych wskazówek, które Zarz�d miałby uwzgl�dni�.  
 
Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski podkre�lił, �e przy kryterium oceny ekonomicznej 
opłacalno�ci rachunku były brane pod uwag� dwa elementy – jednym z nich było 
oprocentowanie na rachunku bie��cym, drugim było oprocentowanie na lokatach, co  
nale�y rozdzieli�. Powiedział, �e wszystkie banki oferuj�c swe produkty zarówno dla 
klientów indywidualnych, jak i dla instytucjonalnych, stwarza im mo�liwo�ci 
inwestowania pieni�dzy. Pierwszy rodzaj oferowanych rachunków – rachunek 
bie��cy lub oszcz�dno�ciowo-rozliczeniowy jest instrumentem, przy którym w�tpliwe 
s� korzy�ci z inwestowania, jego oprocentowanie jest niskie, a koszty prowadzenia 
tego rachunku cz�sto przekraczaj� zyski. Bior�c pod uwag� fakt, i� w bie��cym roku 
bud�etowym bud�et Powiatu Wodzisławskiego b�dzie bud�etem napi�tym, to nawet 
bardzo du�e oprocentowanie na rachunku bie��cym, przy niskim osadzie 
depozytowym rachunku spowoduje, �e ten zysk b�dzie iluzoryczny, b�d� w ogóle go 
nie b�dzie. Natomiast je�eli chodzi o lokaty terminowe, to zgodnie z ustaw� o 
finansach publicznych i upowa�nieniem zawartym w uchwale bud�etowej, Zarz�d 
Powiatu mo�e lokowa� wolne �rodki, na lokatach w innych bankach. W zwi�zku z 
tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawdzi� ofert� w innym banku, który 
zaoferuje korzystniejsze oprocentowanie.    
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Radny p. J. Szcz�sny powiedział, �e jego zdaniem Skarbnik w pewnym stopniu 
mówi nieprawd�, bo rzeczywi�cie dochodzi do sytuacji, któr� przedstawił radny p. D. 
Majcherek i s� potwierdzaj�ce to wyliczenia. Poinformował, �e banki bior�ce udział w 
przetargu skierowały zapytania, z których jedno dotyczyło informacji jak b�dzie 
kształtowało si� �rednie saldo na rachunku bie��cym. Powiat udzielił odpowiedzi, �e 
�rednie saldo wyniesie około 2 mln. zł. miesi�cznie, a �redni poziom depozytów 
wyniesie 1 175 000 zł. Była to istotna informacja dla banków, na podstawie której 
mogły przedstawi� oferty,  ile w takiej sytuacji powiat otrzyma przychodu. W obydwu 
wypadkach banki miały przedstawi� oferty na podstawie wska�nika WIBID. Bank 
�l�ski w obydwu przypadkach zaoferował oprocentowanie 50% WIBID-u, (na dzie� 
składania ofert to byłoby 50,17%), a drugi bank zaoferował 67% WIBID-u dla salda 
na rachunku bie��cym oraz 80% WIBID-u je�eli chodzi o oprocentowanie depozytów. 
Na podstawie tych wszystkich informacji mo�na obliczy�, �e gdyby wybrano bank, 
który uzyskał ni�sz� ocen�, zyski Powiatu byłyby ponad 105 tys. zł. wy�sze w tym 
okresie. Stwierdził, �e procedura punktowania je�eli chodzi o cen� była niewła�ciwa, 
bo najni�sza cena ze wszystkich zło�onych otrzymała 100 punktów, a  ka�da 
pozostała oferta n-ta liczb� punktów przyznan� proporcjonalnie. Zapytał jak 
okre�lono w tym przypadku t� proporcjonalno��, bo je�eli jeden z banków zaoferował 
0 zł. to zyskał 100 punktów, a drugi bank dał jakakolwiek inn� warto�� to dostał 0 
punktów.  
 
Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski powiedział, �e trudno mu si� odnie�� do warto�ci 
dotycz�cych �redniego salda, o których wspomniał radny p. J. Szcz�sny, bo nie 
przypomina sobie, �eby taka odpowied� padła. Podkre�lił, �e �redni osad 
depozytowy na rachunkach mo�na oszacowa� i przez cały rok saldo b�dzie 
oscylowało wokół 2 mln, bo miesi�cznie to byłoby zbyt du�o. Pokre�lił, �e cały czas 
jest mowa o rachunku bie��cym, który słu�y do dokonywania płatno�ci, prowadzenia 
ró�nych rozlicze�. Wolne �rodki mo�na lokowa� w innym banku, w zwi�zku z tym 
powszechnie stosowanym przez inne samorz�dy kryterium wyboru banku jest cena. 
Wy�sze oprocentowanie od ni�szej kwoty nie spowoduje tego, �e stracimy jaki� 
dochód, tego dochodu po prostu nie b�dzie. W przypadkach kiedy dysponuje si� 
du�� sum�, np. powy�ej 1 mln. zł., któr� chce si� ulokowa�, mo�na z bankiem 
negocjowa� wysoko�� oprocentowania i wtedy mo�e by� bliskie całemu WIBID-owi, 
a nie tylko 0.8. Powiedział, �e skala obsługi bankowej wzrasta i b�dzie realizowanych 
bardzo du�o przelewów miesi�cznie a bank, który przegrał przetarg zaoferował 
opłat� 2 zł. za ka�dy przelew, wi�c opłaty z tego tytułu byłby wysokie, bo 
oszacowano �e b�dzie tych przelewów około 300 miesi�cznie.  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e w zwi�zku z tym, i� ju� 
był to trzeci przetarg na obsług� bankow�, zwrócił szczególn� uwag� na wszelkie 
terminy, a tak�e był obecny przy składaniu ofert i przy ich publicznym otwarciu. 
Dodał, �e wszystkie jego pytania i w�tpliwo�ci zostały mu wyja�nione, a wszystkie 
procedury i terminy zostały zachowane. 
 
Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu p. A. Gaw�da powiedział, �e przetarg został 
przeprowadzony zgodnie z ustaw� o zamówieniach publicznych i gdyby specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia odbiegała od odpowiednich przepisów, to ka�dy z 
oferentów mógłby wnie�� protest, a �aden protest nie wpłyn�ł.   
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Radny p. J. Szcz�sny powiedział, �e banki na dzie� dzisiejszy nie znaj� wyników 
przetargu, informacj� t� otrzymaj� dopiero po podj�ciu przez Rad� stosownej 
uchwały, nie maj� wi�c obecnie mo�liwo�ci wniesienia protestu. 
 
Członek Zarz�du p. A. Kania powiedział, �e radny p. D. Majcherek myli 
oprocentowanie kwoty na koncie, z oprocentowaniem wska�nika WIBID, a s� to dwie 
ró�ne rzeczy. Zwrócił uwag�, i� w kwestii specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, radny p. J. Szcz�sny posługuje si� przykładem, gdzie wiadomo �e do 
przetargu przyst�piły  dwa banki, ale gdy si� tworzy specyfikacj� to nie wiadomo ilu 
oferentów przyst�pi do przetargu. W sytuacji gdyby do przetargu przyst�piło wi�cej 
banków, to na pewno rozpi�to�� punktacji byłaby inna, ale były dwa – najwy�sza 
cena otrzymała 0 punktów, najni�sza cena otrzymała 100 punktów. Stwierdził, �e nie 
mo�na teraz po przetargu nagina� sytuacji do kwestii zwi�zanych ze specyfikacj� 
istotnych warunków zamówienia. Dodał, �e wyja�nia te sprawy jako przewodnicz�cy 
komisji przetargowej.   
 
Radny p. D. Majcherek zapytał jak Rada Powiatu mo�e podejmowa� uchwał�                 
w sprawie wyboru banku, kiedy instytucje zainteresowane nie miały jeszcze 
mo�liwo�ci zło�enia protestu. Mo�e si� przecie� zdarzy�, �e jeden z banków zło�y 
protest do tego przetargu, a Rada podejmuj�c uchwał� na obecnej sesji zatwierdzi 
to, co b�dzie stanowiło podstaw� skutecznego zakwestionowania tego przetargu. 
Najpierw nale�y umo�liwi� instytucjom przekazanie ich zastrze�e�, a potem dopiero 
mo�na głosowa� uchwał�. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, �e przy ka�dej uchwale 
Rada nara�a si� na stwierdzenie jej niewa�no�ci, wojewoda w ka�dej chwili mo�e 
zaskar�y� uchwał�, ale mimo zastrze�e� niektórych radnych te� podejmowane s� 
uchwały. Zwrócił uwag�, �e kr�g osób, które te wszystkie kwestie analizowały jest 
szeroki, gdy� zajmowała si� tym komisja przetargowa, a pó�niej z wynikami 
przetargu zapoznał si� Zarz�d. 
 
Radny p. J. Szcz�sny powiedział, �e członek Zarz�du p. A. Kania potwierdził, i� 
algorytm wyboru ceny był w tym przypadku niekorzystny. Jego zdaniem realizuj�cy to 
zamówienie mogli przewidzie�, �e dojdzie do takiej sytuacji, bo wiedzieli, �e 
zainteresowanie przetargiem jest małe, dwa poprzednie były uniewa�nione �e 
wzgl�du na brak oferty.  
 
Radny p. D. Majcherek zapytał kto decyduje o tym, gdzie lokowane s� wolne �rodki 
je�eli takowe si� pojawi�.  
 
Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski odpowiedział, i� decyduje o tym Zarz�d Powiatu 
na podstawie ustawy i uchwały bud�etowej Rady Powiatu.  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie                     
wyboru banku dla wykonywania obsługi bankowej bud�etu Powiatu 
Wodzisławskiego, po czym przyst�piono do głosowania. W głosowaniu wzi�ło udział   
26 radnych. Za przyj�ciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, 5 radnych było 
przeciwnych,  3 radnych wstrzymało si� od głosu. 
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Uchwała nr XVI/184/2004 w sprawie wyboru banku dla wykonywania obsługi 
bankowej bud�etu Powiatu Wodzisławskiego  została przyj�ta i stanowi zał�cznik       
nr 21 do protokołu. 
 
 
 
Ad. 14 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił odpowiedzi na apel Rady 
Powiatu o zabezpieczenie usług medycznych na wła�ciwym poziomie, które nadeszły 
z Narodowego Funduszu Zdrowia i od Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego. 
Poinformował, i� obydwie te odpowiedzi zostały skierowane do Zarz�du Powiatu                    
i Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny. Stanowi� one zał�cznik nr 22 do 
protokołu. Nast�pnie odczytał pismo Dyrektora ZOZ-u w Rydułtowach dotycz�ce 
wykluczenia z zespołu kontrolnego radnego p. P. Cybułki, stanowi�ce zał�cznik nr 
23 do protokołu. Poinformował, �e skierował je do Komisji Rewizyjnej i Komisji 
Organizacyjno-Prawnej. Przedstawił tak�e radnym harmonogram posiedze� Komisji 
w miesi�cu lutym, stanowi�cy zał�cznik nr  24  do protokołu. Przewodnicz�cy Rady 
przypomniał radnym, i� do dnia 30 kwietnia br. nale�y składa� o�wiadczenia 
maj�tkowe, zgodne ze stanem na dzie� 31 grudnia 2003 r. Poinformował o VI 
Mi�dzynarodowych Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce No�nej w 
Wolsztynie, które odb�d� si� w dniach 26-28 marca 2004 r. oraz przedstawił w jakich 
uroczysto�ciach uczestniczyło Prezydium Rady Powiatu. 
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina poinformował radnych, �e na �yczenie „Nowin 
Wodzisławskich” i w porozumieniu z Przewodnicz�cym Rady Powiatu przedstawiono 
redakcji tego tygodnika listy nieobecno�ci radnych na sesjach i komisjach Rady 
Powiatu, od pocz�tku II kadencji do ko�ca 2003 r. Dodał, �e nie uregulowana jest 
kwestia tzw. oddelegowa�, w zwi�zku z tym przez niektórych radnych informacja ta 
mo�e by� przyj�ta jako niesprawiedliwa, bo nawet je�eli radny był oddelegowany, 
wi�c jego nieobecno�� była usprawiedliwiona, to te� jest traktowana po prostu jak 
nieobecno��, z wyj�tkiem tych przypadków które s� do uj�cia.  Nast�pnie przedstawił 
informacj� jaka została udost�pniona redakcji „Nowin Wodzisławskich”, stanowi�c� 
zał�cznik nr 25  do protokołu. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, �e zainteresowanie 
tygodnika „Nowiny Wodzisławskie” frekwencj� radnych było wynikiem informacji 
jednego z radnych Rady Powiatu.  
 
Radny p. D. Majcherek powiedział, �e nie rozumie co to znaczy nieobecno�� 
usprawiedliwiona i nieusprawiedliwiona. Rada przyj�ła zasady, �e niezale�nie od 
okoliczno�ci nieobecno�� zawsze jest nieusprawiedliwiona, bez wzgl�du na to czy 
jest to L4, czy jest to urlop lub jeszcze inny powód. Je�eli istniej� mo�liwo�ci 
usprawiedliwienia nieobecno�ci, to chciałby pozna� te zasady.  
 
Wicestarosta Powiatu p. J. �ywina stwierdził, �e to nie on wymy�lił taki zwrot, a 
je�eli radnych to zabolało, to mo�e go skre�li�. Natomiast w jego przypadku taka 
sytuacja rzeczywi�cie wyst�piła, gdy� w czasie gdy była sesja nadzwyczajna 
dotycz�ca słu�by zdrowia przebywał na delegacji we Włoszech, wi�c w �aden 
sposób nie mógł by� na tej sesji, st�d uwa�a t� obecno�� za usprawiedliwion�.  
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Radny p. M. Szymanek powiedział, �e mimo i� był obecny na wszystkich 
posiedzeniach to chciałby wzi�� obron� radnych, którzy mieli jakie� nieobecno�ci. 
Zwrócił uwag�, �e przecie� nieobecno�ci s� odnotowywane i w zwi�zku z tym, 
odtr�ca si� pewn� cz��� gratyfikacji. Ró�nicowanie na nieobecno�ci 
usprawiedliwione i nieusprawiedliwione miałoby sens, gdyby dieta radnych była 
wypłacana w formie ryczałtu i wtedy mo�na by rozlicza� dlaczego kto� nie chodzi na 
komisje lub na sesje, a ma płacone. Stwierdził, �e nieobecno�� na posiedzeniu 
komisji, czy na sesji o niczym nie �wiadczy, gdy� ka�dy z radnych pracuje tak�e w 
swoim �rodowisku. W informacji przedstawionej prasie powinno by� wyja�nione, �e 
za wszystkie nieobecno�ci radni nie otrzymuj� gratyfikacji.  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, �e informacj� któr� chciał 
uzyska� tygodnik trzeba było poda�, gdy� zwrócono si� o to na pi�mie.  
 
Radny p. D. Majcherek powiedział, �e je�eli w „Nowinach Wodzisławskich” uka�e 
si� informacja, gdzie b�dzie podział na nieobecno�ci usprawiedliwione i 
nieusprawiedliwione, to b�dzie ��dał aby w tym tygodniku przedstawi� sprostowanie 
tej informacji. Na pierwszej sesji cała Rada przyj�ła kryterium, �e nie ma 
rozgraniczenia mi�dzy rodzajami nieobecno�ci, wi�c je�eli Wicestarosta przedstawił 
tak� informacj�, to nie miał do tego prawa i złamał zasady ustalone wspólnie przez 
wszystkich radnych. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, �e ju� dyskutowano na ten 
temat na Komisji Organizacyjno-Prawnej. Wyja�nił, �e dopiero teraz dowiedział si� 
jak� informacj� prasie przekazał Wicestarosta i jest troch� zdziwiony tymi 
okre�leniami usprawiedliwiona i nieusprawiedliwiona nieobecno��, natomiast sam w 
rozmowie z redaktorem tylko ogólnie przedstawił sytuacj�.   
 
Radna p. E. Cogiel powiedziała, �e skoro pewne kwestie maj� by� poruszane na 
Komisji Organizacyjno-Prawnej, to prosi aby rozpatrzyła ona tak�e temat radnych, 
którzy przychodz� na sesj�, podpisuj� list� obecno�ci, a nast�pnie po godzinie lub 
dwóch wychodz�, w zwi�zku z czym figuruj� jako ci, którzy s� na sesjach, a w 
zasadzie ich nie ma.  
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu p. E. Wala wyraził opini�, i� radny jest niezawisły w 
swojej działalno�ci, a prasa ma prawo do informacji. Jednak je�eli kto� podsuwa 
prasie tak� informacj� wskazuj�c na konkretn� osob�, to nie nale�y si� dziwi�, �e 
redakcja interesuje si� wszystkimi, bo chce wiedzie� jak na tle tego konkretnego 
radnego wygl�da cała Rada. 
 
Radny p. P. Cybułka powiedział, �e co roku Komisja Rewizyjna robiła zestawienie 
obecno�ci i nieobecno�ci, ale było to tylko do u�ytku wewn�trznego. Stwierdził, �e 
je�eli teraz nieobecno�ci mo�na usprawiedliwia�, to on te� mo�e powiedzie�, i� w 
sytuacji gdy sesja była zwołana w terminie innym, ni� zwyczajowo było wcze�niej, to 
te� powinien mie� usprawiedliwione nieobecno�ci. Zapytał gdzie s� uwzgl�dnione 
prace radnych np. w zespołach kontrolnych, w komisjach nadzwyczajnych czy 
dodatkowych. 
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Radny p. M. Hlubek powiedział, �e jedn� z form funkcjonowania tej Rady jest to, �e 
do prasy dostaj� si� ró�ne przecieki i donosy. Poinformował, �e ma przy sobie donos 
na swoj� osob�, który napisał radny powiatowy, a wierutne bzdury, które s� tam 
napisane, dotkn�ły by ka�dego do �ywego. Stwierdził, �e rozumie walk� polityczn�, 
niezgodno�� interesów czy układów personalnych. Z radnym p. P. Cybułk� w wielu 
sprawach si� nie zgadza, ale szanuje go za to, �e „głupoty” które czasami opowiada 
firmuje swoim nazwiskiem, natomiast w�ród radnych jest kto�, kto ró�ne takie intrygi 
b�dzie robił i takie sytuacje stwarzał.  
 
Radny p. D. Majcherek stwierdził, �e wydaje mu si�, i� radni spotkali si� jako grono 
osób, które chc� zrobi� co� po�ytecznego dla tych ludzi, których reprezentuj�. Po 
pewnym czasie przestał ju� nawet istnie� pewien podział polityczny i cz�sto ci radni, 
którzy postrzegani byli jako politycy z drugiej strony, popieraj� rozs�dne wnioski 
pojawiaj�ce si� na sesji. Wszyscy radni poznali si� ju� na tyle, �e w sytuacji gdy 
uwa�aj�, �e kto� wybrany na radnego przeszkadza i s� do niego zastrze�enia, to 
powinni mie� odwag� o tym powiedzie�. Nale�y u�wiadomi� sobie, �e jest wiele 
zada� do realizacji, zamiast stwarza� podobne sytuacje, które do niczego dobrego 
nie doprowadz�.   
 
 
Ad. 15 
 
W zwi�zku z wyczerpaniem porz�dku obrad Przewodnicz�cy Rady Powiatu          
p. E. Wala zamkn�ł obrady XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
 
 
Protokołowała: 
Lidia Glassmann-Rybi�ska  
 
 
 
 
 
 
 
 


