
Protokół Nr XLVI/10

z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 24 maja 2010 roku

 

 

Uroczysta sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego z okazji 20–lecia samorządu terytorialnego rozpoczęła się
w dniu 24 maja 2010 roku o godz. 13.00. Miejscem obrad była sala konferencyjna w Zespole szkół im. 14
Pułku Powstańców Śląskich przy ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śląskim.

 

Na wstępie Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przywitał zebranych, otworzył sesję i na podstawie
listy obecności stwierdził  wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 23 radnych. Lista obecności radnych
stanowi załącznik nr 1 do protokołu z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. W sesji uczestniczyli
zaproszeni goście. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że porządek obrad sesji został dostarczony radnym
wraz z materiałami na sesję i przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Wystąpienie Starosty Wodzisławskiego p. Jerzego Rosła.

3.    Wykład Eurodeputowanego p. Jana Olbrychta.

4.    Wręczenie wyróżnień zasłużonym samorządowcom.

5.    Wystąpienia zaproszonych gości.

6.    Zamknięcie obrad XLVI sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – powiedział, że Europejska Karta Samorządu Lokalnego z dnia
15 października 1985 r.  określa, iż samorząd lokalny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, w
granicach  określonych  prawem,  do  kierowania  i  zarządzania  zasadniczą  częścią  spraw publicznych  na
własną  odpowiedzialność  i  w interesie ich mieszkańców. To prawo winno być  realizowane przez organy
kolegialne wybierane w wyborach wolnych,  tajnych,  równych,  bezpośrednich i  powszechnych. Samorząd
terytorialny oznacza udział  mieszkańców określonego terytorium w załatwianiu spraw o znaczeniu lokalnym
poprzez wybierane organy. Struktura organów samorządu terytorialnego i ich uprawnienia kształtowały się w
Polsce powojennej różnie, na ogół występowały równolegle z organami administracji rządowej pozostając
pod ich  nadzorem i  tworzyły  swoisty dualizm  administracji.  Odrodzenie  się  samorządu  terytorialnego  w
Polsce nastąpiło w 1990 roku i zostało zdeterminowane przez wydarzenia polityczne na przełomie lat 80 i 90
ubiegłego  wieku.  Dla  Polski  oznaczało  to  załamanie  się  dotychczasowej  wszechwładzy  państwa  i
przechodzenie do modelu demokratycznego państwa prawa, sprzyjającego osiąganiu przez społeczeństwo
faktycznej  podmiotowości.  Reforma samorządowa wprowadzona 20 lat  temu jest  uznawana  za  jedną  z
najlepszych reform, jakie udało się  wdrożyć  w Polsce,  po odzyskaniu niezależności.  Jej  sukces polegał
między innymi na tym, że samorząd terytorialny zaczął działać natychmiast, na podstawie przygotowanych
wcześniej przepisów prawa. W latach 1998/1999 dokonano zmian podziału terytorialnego państwa, który
obecnie przedstawia się w następująco: 

-  Gmina - podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, zapisana jako jedyna w Konstytucji.  Pojęcie
gminy  w  polskim  systemie  prawnym  oznacza  odpowiednie  terytorium  oraz  zamieszkujących  na  nim
mieszkańców, którzy z mocy prawa stanowią wspólnotę samorządową. W ramach gmin istnieją jednostki
pomocnicze takie jak sołectwa, rady dzielnic czy też  osiedli.  Zasady ich tworzenia określone są  statucie
gminy. - Powiat – jednostka samorządu terytorialnego utworzona na odpowiednim terytorium, działająca na



szczeblu lokalnym. Utworzenie powiatów oparte zostało nie tylko na istniejących uwarunkowaniach, czyli
związkach społecznych,  kulturowych i  gospodarczych,  lecz również   związane jest z kształtowaniem się
ponadgminnych  ośrodków  świadczących  specjalistyczne  usługi  na  rzecz  społeczności  lokalnych
(mieszkańców okolicznych gmin), które nie są samodzielnie wykonywane przez te gminy. Tak samo jak  w
przypadku gmin, powiat zostało zdefiniowany jako ogół mieszkańców stanowiących z mocy prawa lokalną
wspólnotę samorządową jak również odpowiednie terytorium. Ustawa o samorządzie powiatowym określa
dwie  kategorie  powiatów:  powiaty  ziemskie  –  jednostki  podziału  terytorialnego  obejmujące  obszar
graniczących ze sobą gmin (chociaż niekoniecznie), powiaty grodzkie - miasta na prawach powiatu. Jednym
z wielu powiatów, które w wyniku reformy administracyjnej kraju powróciły z dniem 1 stycznia 1999r. na
mapę  Polski  jest  Powiat  Wodzisławski.  Administracyjnie  obejmuje  on  gminy  miejskie  -  Pszów,  Radlin,
Rydułtowy, Wodzisław Śląski oraz gminy wiejskie – Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana. 

- Województwo - to największa z jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.
Oznacza jednostkę samorządu terytorialnego szczebla regionalnego. Analogicznie jak w przypadku gmin i
powiatów,  pojęcie  województwa  łączy  w  sobie  terytorium  i  zamieszkujących  na  nim  mieszkańców,
stanowiący regionalną wspólnotę samorządową. Dwadzieścia lat funkcjonowania odrodzonego samorządu
gminnego  w  Polsce,  istniejący  od  12  lat  samorząd  powiatowy  na  szczeblu  lokalnym  oraz  samorząd
regionalny-  województwa,  wprowadzone  w  2002  roku  bezpośrednie  wybory  wójtów  burmistrzów  i
prezydentów, pokazują, jak wiele można zmienić i zbudować, jeśli znacząca część spraw publicznych jest
powierzona  faktycznym  gospodarzom  danego  terenu.  Okres  20  lat  funkcjonowania  reaktywowanego
samorządu  terytorialnego  stał  się  okresem  wzmożonego  rozwoju  lokalnego  i  budowy  społeczeństwa
obywatelskiego. 

 

Ad. 2

Starosta Powiatu p. J. Rosół – stwierdził, iż patrząc przez pryzmat okresu ostatnich 20 lat z całą pewnością
można wskazać kilka momentów, które ukształtowały najnowszą samorządową historię na terenie Powiatu
Wodzisławskiego. Ponad wszelką wątpliwość jedną z takich dat jest 8 marca 1990 r. Uchwalenie ustawy o
samorządzie  gminnym  było,  jak  się  miało  później  okazać,  zaledwie  początkiem  ewolucji  o  charakterze
zarówno politycznym, ale przede wszystkim społecznym. Dzięki temu, także mieszkańcy gmin dzisiejszego
powiatu  wodzisławskiego  z  dnia  na  dzień  mogli  stać  się  nie  tylko  naocznymi  świadkami,  ale  również
uczestnikami  procesu  odbudowy  struktur  władzy  lokalnej  –  i  to  po  okresie  40  lat,  w  którym  pojęcie
„samorząd”  zostało  wymazane z  administracyjnej  mapy Polski.  Kolejne  lata,  a  w tym  i  kolejna  reforma
administracyjna z 1998 r. uświadomiły nam jednak, że był to zaledwie etap szerszego procesu kształtowania
się nowej  rzeczywistości w sferze życia publicznego w naszym kraju. Ustrój funkcjonujący przed 1990 r.
czynił z gmin wyłącznie jednostki podziału administracyjnego Polski – nie posiadały one własnej osobowości
prawnej. W momencie wejścia w życie ustawy z marca 1990 r. samorządnymi gminami stały się: Godów,
Gorzyce, Lubomia, Mszana oraz Wodzisław Śląski. Jak się później okazało, lata dziewięćdziesiąte miały
przynieść  znaczące  zmiany  w  postaci  pojawienia  się  kolejnych  samodzielnych  gmin  na  mapie  regionu
(miasta: Rydułtowy, Pszów i Radlin oraz gmina Marklowice). Wreszcie, wskutek reformy i wejścia w życie
ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. został ustanowiony powiatowy szczebel samorządu – i w dniu 1 stycznia
1999  r.  na  mapie  administracyjnej  Polski  pojawił  się  Powiat  Wodzisławski.  Zgodnie  z  założeniami
ustawodawcy,  Powiat  Wodzisławski  objął  swoim zasięgiem obszar  286,9  km²,  a  licząc  niecałe  160 tys.
mieszkańców,  nasz powiat  stał  się  drugim pod względem ludności  powiatem ziemskim w województwie
śląskim, a także jednym  z najbardziej zaludnionych powiatów ziemskich w Polsce. Jeszcze dzisiaj wielu z
nas tu zgromadzonych pamięta, jak trudne były początki działalności nowo powstałych powiatowych struktur
krystalizującej  się  dopiero  co  samorządowej  rzeczywistości.  Mająca  w  wielu  przypadkach  charakter
precedensowy działalność napotykała różne problemy i ograniczenia, z których największym był oczywiście
brak odpowiednich środków na realizowanie powierzonych zadań. A ustawowy katalog tychże zadań okazał
się  doprawdy  szeroki:  od  edukacji,  poprzez  drogi  publiczne,  geodezję  i  gospodarkę  nieruchomościami,
kulturę  i  opiekę  nad zabytkami,  ochronę  środowiska,  aktywizację  rynku pracy aż  po  ochronę  zdrowia  i
politykę społeczną – by wymienić tylko część z nich. Budowanie nowych struktur społecznych, a co za tym
idzie – zmiana warunków życia lokalnego były dla nas nie lada wyzwaniem: tym większym, że przydzielone
zadania były dotychczas wykonywane przez kilka różnych instytucji,  z Urzędem Rejonowym, Kuratorium
Oświaty w Katowicach czy Urzędem Wojewódzkim na czele. W  strukturach powiatowych przeszliśmy tę
samą – często bardzo trudną i wyboistą – ścieżkę, którą  pokonywali samorządowcy w gminach, nierzadko
już  od  1990  r.,  budując  zręby  i  oblicze  nowego  samorządu  terytorialnego  wolnej  Polski.  Aktywnie
uczestnicząc  w  procesie  budowy  samorządności  w  naszym  regionie  w  ciągu  minionych  20  lat  sam
wielokrotnie mogłem się przekonać, że to wszystko, z czego dziś możemy się cieszyć nie mogłoby powstać i
funkcjonować bez niewiarygodnego wprost zaangażowania i pracy wielu wspaniałych i oddanych sprawie
samorządowej  ludzi.  Podczas dzisiejszego spotkania wszyscy mamy możliwość  podzielenia się  naszymi



osiągnięciami, doświadczeniami, spostrzeżeniami. A doprawdy jest o czym mówić. W chwili obecnej możemy
jednoznacznie  powiedzieć,  że  oblicze  naszego  powiatu  jest  dzisiaj  całkiem  inne  od  tego  sprzed  lat
dwudziestu.  Zmiany  zaszły  w  wielu  sferach  naszego  życia.   Poprawie  uległ  –  i  stale  ulega  –  stan
infrastruktury drogowej  i  komunikacyjnej,  czego ukoronowaniem jest  budowa  przebiegającej  przez teren
powiatu autostrady A-1. Dzisiejsze pokolenia mieszkańców powiatu wodzisławskiego otrzymały możliwość
korzystania z bogatszej i unowocześnionej bazy rekreacyjno-sportowej.  Dziś  nie sposób wyobrazić  sobie
naszego powiatu bez oświetlanych stadionów i  boisk piłkarskich w Wodzisławiu Śląskim, nowoczesnych
pływalni w Radlinie,  Gorzycach czy Mszanie, kortów tenisowych w Rydułtowach i Godowie, lodowiska w
Pszowie czy wielofunkcyjnych hal sportowych w Lubomi i Marklowicach – te i wiele innych miejsc zachęcają
dziś  nie  tylko  młodzież,  ale  i  rzesze  dorosłych  mieszkańców  naszego  powiatu  do  podjęcia  bardziej
aktywnego  trybu  życia.  Baza  ta  stanowi  nieoceniony  potencjał,  który  dostarcza  kilkudziesięciu  klubom
sportowym, mającym siedziby we wszystkich gminach powiatu wodzisławskiego, odpowiednich warunków
do codziennej pracy treningowej oraz osiągania wysokich wyników podczas zawodów i imprez sportowych.
Podobną ewolucję, której namacalnym efektem jest sukcesywnie poszerzająca się oferta, ma za sobą sfera
kultury  w  naszym  powiecie.  Koncerty,  przeglądy,  spotkania  i  warsztaty  artystyczne,  działalność  grup
tanecznych i teatralnych czy zespołów muzycznych – całemu środowisku podmiotów działających na tym
polu udało się przez te lata ochronić od zapomnienia dotychczasowy dorobek miejscowej twórczości, a z
drugiej  strony  wypromować  nowe,  nieznane  szerszej  publiczności,  inicjatywy.  Wreszcie  usprawniona
administracja - uzyskana przez minione dwie dekady wartość, której nie sposób w tym miejscu nie wymienić.
Nowoczesny urząd to urząd coraz chętniej korzystający z technicznych nowinek i wychodzący naprzeciw
potrzebom  klienta.  Zmiany globalne  wymagają  otwartości  i  innowacyjności  –  i  ta  świadomość  stała  się
nieobca  także  nam,  samorządowcom.  Takie  pojęcia,  jak  budowanie  pozytywnego  wizerunku  urzędu,
podnoszenie  wydajności  pracy  czy  zdobywanie  nowych  kwalifikacji  na  stale  zdążyły  już  zagościć  w
urzędowym  słowniku.  Dowodem  tego  są  otrzymane  przez  Powiat  Wodzisławski  oraz  Gminy  Powiatu
Wodzisławskiego  certyfikaty  jakości  ISO,  tytuły  „Gmina  Fair  Play”  oraz  inne  prestiżowe  samorządowe
wyróżnienia. Chciałbym zwrócić  uwagę  na jeszcze jeden ważny aspekt – nasza działalność  w minionym
okresie nie ograniczała się jedynie do realizowania zadań na własnym obszarze i w skali lokalnej. Możemy z
dumą  stwierdzić,  że  w  minionych  latach  my  wszyscy  –  jako  społeczność  powiatu  wodzisławskiego  –
zdaliśmy również nasz test z europejskości. Mam tu na myśli zarówno proces efektywnego pozyskiwania
środków  finansowych  z  Unii  Europejskiej  w  drodze  realizacji  dziesiątek  projektów  o  charakterze
transgranicznym bądź transnarodowym, jak również współpracę  z samorządami innych krajów z różnych
stron  Europy,  z  którymi  w  ciągu  ostatniego  dwudziestolecia  połączyły  nas  przyjacielskie  więzi.  Sama
współpraca na szczeblu administracyjnym w wielu przypadkach stawała się  czynnikiem inicjatywnym i w
bardzo szybkim tempie przełożyła się na kolejne dziedziny życia: szkoły, stowarzyszenia, instytucje kultury,
żeby wymienić tylko niektóre z nich. Wszystko to składa się na pewnego rodzaju świadectwo mówiące, że
staliśmy się pełnoprawnymi i świadomymi członkami jednej europejskiej wspólnoty. Obchody jubileuszowe
są zazwyczaj dobrą okazją do dokonywania podsumowań, podobnie jest i dzisiaj. Z całą pewnością można
stwierdzić,  że wiele osiągnięć,  z  których możemy dziś  korzystać,  nie zostałoby uzyskanych – ba, może
nawet  rozpoczętych  -  gdyby  nie  licząca już  kilkanaście  lat  historia  współpracy na  linii  Gminy –  Powiat
Wodzisławski. Wyrażam satysfakcję, że - pomimo pojawiających się gdzieniegdzie przeszkód i trudności -
udało  nam  się  wypracować  odpowiednie  mechanizmy  zgodnego  współdziałania,  zachowując  przy  tym
niezależność i samodzielność decyzyjną wszystkich stron w granicach przypisanych im prawnie kompetencji.
Efekty  tej  kooperacji  są  widoczne  na  wielu  polach.  Wszyscy wiemy jednak,  że  na  horyzoncie  działań
naszych  samorządów  stale  znajduje  się  szereg  długofalowych  celów.  Takim  wyzwaniem  niezmiennie
pozostaje  kontynuacja  procesu  budowy  silnej  wspólnoty  lokalnej  w  całym  powiecie,  opartego  na
demokratycznych zasadach i  obywatelskiej  partycypacji  oraz dalsze wzmocnienie zaufania obywatela do
organów władzy publicznej. Pocieszającym jest fakt, że obserwowalna jest zmiana relacji na linii „władza –
obywatel”,  jako  w  coraz  większym  stopniu  opierająca  się  na  wzajemnym  dialogu  oraz  zasadach
partnerskiego traktowania. Co najważniejsze, w dniu dzisiejszym nie znajdujemy się w stanie organizacyjnej
próżni,  dlatego  że  pewne  właściwe  i  trwałe  kierunki  już  wytyczyliśmy –  należy  do  nich  wypracowanie
sprawnie  działającego  modelu  współpracy  jednostek  samorządu  terytorialnego  z  organizacjami
pozarządowymi  z  naszego  terenu  czy  też  coraz  lepiej  skoordynowane  mechanizmy  zarządzania
kryzysowego z których mogliśmy skorzystać  w tych jakże trudnych dniach zagrożenia powodziowego na
terenie  naszego  powiatu.  Sukcesywnie  realizowane  są  kolejne  etapy  Strategii  Rozwoju  Powiatu
Wodzisławskiego oraz strategii rozwoju, przyjętych przez Gminy. Udało się utworzyć struktury, które dobrze
wypełniają swoją rolę jako forum dyskusji, wymiany doświadczeń i ponadgminnego porozumienia – takie jak
Rada Sportu Powiatu Wodzisławskiego, Powiatowa Rada Zatrudnienia czy Powiatowa Społeczna Rada do
Spraw  Osób  Niepełnosprawnych.  W  całym  naszym  powiecie  działa  dziś  ponad  250  zarejestrowanych
podmiotów  tzw.  „trzeciego  sektora”:  stowarzyszeń,  klubów,  towarzystw  czy  związków  -  to  właśnie  one
współtworzą  barwny  i  bogaty  krajobraz  aktywności  kulturalnej,  społecznej,  sportowej  czy  po  prostu
obywatelskiej, gwarantując ramy dla możliwie jak najpełniejszego wykorzystania potencjału intelektualnego
mieszkańców naszej ziemi. W tym tak uroczystym dla nas wszystkich dniu, pragnę z tego miejsca przekazać
wszystkim  samorządowcom  życzenia  wszelkiej  pomyślności  i  wielu  sukcesów  w  kolejnych  latach



działalności. Mamy dziś
 okazję spojrzeć wstecz na okres pierwszych prawdziwie „samorządnych” 20 lat w naszym kraju, w naszym
regionie, w naszym powiecie – nabierając coraz większej świadomości, że mamy do czynienia z okresem
przełomowym. Doświadczenia tego czasu pomagają nam także właściwie ocenić, co pozostało jeszcze do
zrobienia. Dają nam one do zrozumienia, że rozpoczęte dwie dekady temu dzieło nie jest zamkniętą księgą –
można je uznać co najwyżej za zakończony rozdział. Wyrażam głębokie przekonanie, że z biegiem lat do tej
księgi dopisane zostaną kolejne piękne karty w historii samorządu całego powiatu wodzisławskiego. 

 

Ad. 3

Eurodeputowany p. J. Olbrycht – powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na kilka elementów związanych z 20
-  leciem  samorządu  terytorialnego  w  Polsce  w  sposób  systemowy.  Stwierdził,  że  jeżeli  chcemy komuś
wytłumaczyć na czym polega samorząd powiatowy, czy samorząd wojewódzki, to najłatwiej wytłumaczyć to
poprzez  wskazanie  na  pewną  umowę  terminologiczną,  która  pozwala  zrozumieć  mechanizm  ustroju
terytorialnego.  Zasugerował,  że  jeżeli  zapyta  się  osoby  nie  związane  z  samorządem  jak  napisałyby
„mieszkam w powiecie wodzisławskim”, czy napisałyby to wielkimi czy małymi literami. Bowiem mało kto się
nad tym zastanawia. Jednak według polskich zasad postanowiono, że terytorium które zostało wyznaczone
poprzez decyzje o charakterze ustrojowym piszemy małymi literami. Dlatego też wojewoda województwa
śląskiego pisze się literą małą. Natomiast zupełnie inna konstrukcja jest w przypadku samorządu, który literą
prawa  obejmuje  nie  tylko  terytorium  ale  także  społeczność  czyli  w  ustawie  określoną  jako  wspólnotę
samorządową.  Ta społeczność postanawia sama kierować swoimi sprawami zgodnie z obowiązującym w
Polsce  prawem  i  ma  wybrane  przez  siebie  i  ją  reprezentujące  władze  np.  Starostwo  Powiatowe  w
Wodzisławiu Śląskim pisze się z dużej litery. Zasugerował, ze o tych zasadach warto pamiętać. Podobnie
jest z Marszałkiem Województwa Śląskiego, którego piszemy z dużej litery,  bowiem jest on Marszałkiem
wspólnoty samorządowej,  a  nie terenu.  W Polsce niezwykle istotne  jest bardzo precyzyjne definiowanie
terminów pokazanie, co się za danym terminem kryje, bowiem jeżeli się je źle zinterpretuje to możemy być
świadkami  bardzo  poważnych  nieporozumień.  Mamy użycie  słowa  samorząd  w  różnym  kontekście  np.
samorząd terytorialny, uczniowski itd.  Te sformułowania są w niczym niepodobne oprócz generalnej idei.
Samorząd  terytorialny  w  Polsce  jest  określeniem  dotyczącym  władzy  publicznej,  która  reprezentuje
społeczność. Władza publiczna jest wybierana w wyborach powszechnych. Samorząd terytorialny nie może
być  w żaden sposób zestawiany z samorządami innego typu. Wątek samorządności,  ze obywatele sami
rządzą pojawił się w okresie solidarności, bowiem na pierwszym zjeździe solidarności pojawiło się hasło, iż
należy powołać Samorządną Rzeczpospolitą. Wtedy, jeżeli chciało się zmieniać kraj, to ludzie musieli mieć
zaufanie  do  władzy  publicznej  i  poczucie,  ze  sami  ma  ja  na  to  wpływ.  Zręby  pod  samorządność
(opracowanie  prawodawstwa  odpowiedzialnego  za  podstawy  samorządności  w  Polsce)  podjęto  pod
kierunkiem p. T. Syryjczyka, które to opublikowano w Gońcu Krakowskim 13.12.1981r. Przez całe lata 80 –te
próbowano rozwijać temat samorządności, w taki sposób że cały zespół ludzi zaczął pracować nad jakością
zarządzania  w  państwie.  W  Komitecie  Obywatelskim  przy  L.  Wałęsie  powstała  w  roku  1988  komisja
samorządu terytorialnego, która miała przygotować pakiet negocjacyjny dla okrągłego stołu. Później grupa
prawników zastanawiała się, jaki system byłby odpowiedni do kraju wielkości Polski. Dlatego pozostawiono
województwo, a gmina stała się podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Prace nad powołaniem
powiatów zostały rozpoczęte w roku 1991. Zasugerował, iż burmistrz, starosta, marszałek są politykami i
powinni  mieć  przy  sobie  specjalistów  fachowców  zajmujących  się  zarządzaniem  miastem,  powiatem  i
regionem. Mamy tylko specjalistów od administracji i zarządzania, czyli obsługi mieszkańców. Dlatego trzeba
wprowadzić  zmiany  systemowe,  aby  „postawić”  obok  polityków  fachowców,  którzy  będą  ponosili
odpowiedzialność  za  podjęte  działania.  Na  koniec  stwierdził,  iż  dobrze  byłoby,  aby  politycy  pozostali
politykami, a fachowcy fachowcami i wtedy będzie wszystkim lepiej.

 

Ad. 4

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – stwierdził, iż dwadzieścia lat temu, 27 maja 1990 r. odbyły się w
Polsce pierwsze demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin i miast. Dla upamiętnienia tej  daty w
czerwcu  2000  r.  Sejm  RP  ustanowił  dzień  27  maja  jako  Dzień  Samorządu  Terytorialnego,  który  jest
jednocześnie obchodzony jako Dzień  Samorządowca. Proszę  przyjąć  moje najserdeczniejsze życzenia z
okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Obchody tego święta są znakomitą okazją do podsumowań i refleksji
nad trudną, odpowiedzialną i wymagającą fachowości pracą na rzecz środowiska lokalnego. To na szczeblu
lokalnym  rozwiązuje  się  coraz  więcej  spraw,  to  lokalnie  buduje  się  Polskę.  W  tym  szczególnym  dniu
chciałbym podziękować  Państwu za trud i wysiłek z jakim służyliście i  służycie polskiemu społeczeństwu
oraz  życzyć  dalszej  wytrwałości  i  powodzenia  w  działaniach  podejmowanych  na  rzecz  naszych  gmin  i



powiatu. Niech kolejne lata będą wypełnione samymi sukcesami, a społeczna akceptacja będzie źródłem
satysfakcji i motywacji do dalszej pracy. 

Nastąpiło wręczenie statuetek z okazji 20 – lecia samorządu terytorialnego następującym osobom:

-       Radnym Powiatu Wodzisławskiego w osobach: Jerzy Rosół, Grażyna Durczok, Wojciech Mitko, Józef
Żywina, Krystyna Szymiczek, Eugeniusz Wala, Tadeusz Sobala, Mieczysław Kowalski, Stanisław Małecki

-        przedstawicielom Miasta  Wodzisław Śląski  w osobach:  Wiesława Kiermaszek  – Lamla,  Edward
Szczygieł, Marian Balcer, Adam Króliczek, Czesław Rychlik

-       przedstawicielom Miasta Rydułtowy w osobach: Kornelia Newy, Leon Tatura, Antoni Warło, Zbigniew
Seemann, Alfred Sikora

-      przedstawicielom Miasta Radlin w osobach: Barbara Magiera, Jacek  Sobik, Michał Wawrzyniak

-       przedstawicielom Miasta Pszów w osobach: Kazimierz Nawrat, Stanisław Lorek, Paweł Kołodziej,
Czesław Krzystała, Ignacy Basztoń

-      przedstawicielom Gminy Marklowice w osobach: Tadeusz Chrószcz, Andrzej Brychcy, Józef Kowal, Piotr
Burszczyk, Teresa Machnica, Tadeusz Kocjan, Marian Filipowski, Jacek Skupień

-       przedstawicielom  Gminy Mszana  w  osobach:  Wiesława  Tatarczyk  –  Sitek,  Jerzy  Grzegoszczyk,
Zygmunt Wolny, Jolanta Cieślik, Marek Liśnikowski

-      przedstawicielom Gminy Lubomia w osobach: Maria Fibic,  Czesław Burek, Henryk Czorny,  Łucjan
Wendelberg, Rudolf Kobuz, Gizela Bizoń

-       przedstawicielom  Gminy  Godów w  osobach:  Jan  Wala,  Ludwik  Piechaczek,  Zygmunt  Skupień,
Franciszek Tkocz, Eugeniusz Tomas, Krzysztof Widz, Józef Pękała

-     przedstawicielom Gminy Gorzyce w osobach: Stanisław Sitek, Edward Wrana, Janusz  Zientek, Czesław
Zychma, Jan Skrzypiec, Damian Klimanek, Elżbieta  Nowak

 

Ad. 5

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – odczytał pismo Posła na Sejm RP p. A. Gawędy, które stanowi
załącznik  nr  2 do protokołu  z obrad XLVI sesji  Rady Powiatu Wodzisławskiego oraz  pismo marszałka
Województwa Śląskiego p. B. Śmigielskiego, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu z obrad XLVI sesji
Rady Powiatu Wodzisławskiego

 

Poseł na Sejm RP p. R. Zawadzki – złożył życzenia radnym, z okazji 20 – lecia samorządu terytorialnego w
imieniu  parlamentarzystów  naszego  regionu  Ponadto  wręczył  listy  gratulacyjne  w  imieniu  Wojewody
Ślaskiego dla następujących samorządowców w osobach: Jerzego Rosoła, Barbary Magiera, Korneli Newy,
Jerzego  Grzegoszczyka,  Grażyny  Durczok,  Wiesławy  Tatarczyk  –  Sitek,  Wojciech  Mitko,  Wiesławy
Kiermaszek – Lamla, Józefa Żywiny, Czesława Rychlika, Mariana Balcer, Lecha Litwory, Marii Fibic.

 

Ad. 6

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala –podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady XLVI
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego oraz zaprosił zgromadzonych na obejrzenie spektaklu pn. „W salonie
Warszawskim”.

 

Protokołowała



Małgorzata Jezusek                                     Przewodniczacy Rady

                                                            /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala


