
Protokół  nr XXXVII / 09

z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu  27 sierpnia  2009  r.

 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 27 sierpnia  2009 roku o godz. 15.00. 

Miejscem obrad  była  sala  Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy ul. Pszowskiej 92 w Wodzisławiu
Śląskim

 

Ad. 1

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala otworzył sesję i na podstawie listy obecności stwierdził
wymagane quorum. W  momencie rozpoczęcia obrad obecnych było  24  radnych, następnie liczba radnych
wzrosła do 25. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W  sesji udział wzięli  następujący  zaproszeni goście: 

- p. Barbara Orzechowska -  p.o. Powiatowy Państwowy  Inspektor Sanitarny,

- p. Maciej Witt  - Powiatowy Lekarz Weterynarii,

- p. Piotr Zamarski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- p. Kazimierz Musialik - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,  

oraz  dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu, pracownicy Starostwa i przedstawiciele mediów. 

 

Ad. 2 

Porządek obrad XXXVII sesji  przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad. 

3.  Przyjęcie protokołu z obrad  XXXVI sesji Rady Powiatu.

4.  Informacje z działalności :

a)  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  stanie  bezpieczeństwa  sanitarnego  Powiatu
Wodzisławskiego, 

b)  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  o  stanie  bezpieczeństwa  weterynaryjnego  na  obszarze  Powiatu
Wodzisławskiego, 

c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

5.     Podziękowanie  Komendantowi  Powiatowemu  Państwowej  Straży  Pożarnej  Panu  Kazimierzowi
Musialikowi za całokształt  działań związanych z ochroną przeciwpożarową  i  przeciwpowodziową  Powiatu
Wodzisławskiego. 

6.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXVI sesji.  



7.    Interpelacje i zapytania radnych.

8.   Wnioski i oświadczenia  radnych.

9.   Rozpatrzenie  projektów uchwał w następujących sprawach: 

a)    dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Poradni
Endokrynologicznej  i  Poradni  Schorzeń  Tarczycy  w  Przychodni  Rejonowo  -Specjalistycznej  Nr  2  w
Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11,

b)     dokonania  przekształcenia  w strukturze  organizacyjnej  samodzielnego publicznego  zakładu opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Poradni
Rehabilitacyjnej dla Dzieci w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2   w Rydułtowach przy ul. Strzelców
Bytomskich 11,

c)     dokonania  przekształcenia  w strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego zakładu  opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Poradni
Alergologii  Dziecięcej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej  Nr 2   w Rydułtowach przy ul. Strzelców
Bytomskich 11,

d)     niewyrażenia  zgody  na  rozwiązanie  stosunku  pracy  przez  pracodawcę  z  radnym  Powiatu
Wodzisławskiego Panem Grzegorzem Dziewiorem.

10.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

11.  Informacje bieżące. 

12.  Zamknięcie  obrad XXXVII sesji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p.  E.  Wala  poinformował, że  porządek obrad  radni otrzymali z materiałami
na sesję i zapytał o ewentualne wnioski o jego zmianę. 

Wniosków   o  zmianę   porządku  obrad  nie  było,  zatem  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  realizacji
kolejnego punktu. 

 

Ad. 3

Przewodniczący  Rady   p.   E.   Wala   poinformował,   że   protokół   został   przygotowany i wyłożony do
wglądu   w  terminie  określonym  w  Statucie  Powiatu.   Uwag  do  protokołu  nie  zgłoszono.  Następnie
Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu.

W  głosowaniu  udział  wzięło  25  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  25  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących się  nie było. 

Protokół Nr XXXVI/09 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 30 lipca 2009r. został przyjęty.

 

Ad.  4 

Informacja  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  stanie  bezpieczeństwa  sanitarnego
Powiatu Wodzisławskiego jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący  Rady   p.   E.   Wala   poinformował,   że   Komisja Organizacyjno – Prawna oraz Komisja
Zdrowia i  Pomocy Społecznej  wydały pozytywne opinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego,  natomiast
Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  zapoznała się z treścią  materiałów  przedłożonych
przez Powiatowego Państwowego   Inspektora Sanitarnego.



 

W punkcie tym głos zabrała p. Barbara Orzechowska - p.o. Powiatowy Państwowy   Inspektor Sanitarny.

W swoim wystąpieniu powiedziała, że obszar działalności  PPIS obejmuje Powiat Wodzisławski  oraz Miasto
Jastrzębie  Zdrój.  Nadzorem  jest  objętych  prawie  4000  obiektów,  w  tym  2500  położonych  w  naszym
Powiecie.  Zadania  inspekcji   realizowane  są  w  oparciu  o  ustawę  o  państwowej  inspekcji  sanitarnej,  a
głównym celem jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem uciążliwości i szkodliwości
środowiskowych  oraz  zapobieganie  występowaniu  chorób  zakaźnych  i  zakażeń.   Powyższe  zadania
realizowane  są  poprzez  nadzór  nad  warunkami  higieny  środowiska,  w  tym  higieny  powietrza
atmosferycznego,  gleby,  wody,  higieny  pracy  w  zakładach  pracy,  higieny  procesów   nauczania  i
wychowywania,  wypoczynku  i rekreacji,  nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,  nadzór
nad  warunkami  sanitarnymi   jaki  powinien  spełniać  sprzęt  i  pomieszczenia,  w  których   udzielane  są
świadczenia zdrowotne. Nadzór ten polega na kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania
higieniczne i zdrowotne, prowadzona jest  również  działalność zapobiegawcza  i przeciwepidemiczna  w
zakresie  chorób  zakaźnych  oraz innych  chorób spowodowanych  warunkami  środowiska.  W 2008 r.   w
zakresie  zapobiegania  i  zwalczania  chorób  zakaźnych  zgłoszono  1200  zachorowań,  z  czego  500
przypadków  to  ospa wietrzna, która jest chorobą wysoce zakaźną.  Z kolei w okresie I półrocza 2009 roku
zanotowano 550 tego typu zachorowań, co mieści się dopuszczalnych granicach występowania tej choroby.
W 2008 r. odnotowano  tendencję spadkową w zachorowaniach na gruźlicę,  natomiast  w I półroczu br.,
zachorowało 25 osób i określa się, iż stan ten ma tendencje wzrostową. Problemem są  przypadki pokąsania
ludzi przez zwierzęta, w roku ubiegłym było  prawie 150 takich przypadków, w roku bieżącym  56, czyli na
podobnym poziomie, co świadczy o częstych zaniedbaniach w  odpowiednim zabezpieczeniu zwierząt przez
ich  właścicieli.  W  roku  ubiegłym  zarejestrowano  2  przypadki  zatruć  zbiorowych,  w  których  czynnikiem
etiologicznym  była  salmonella.   Dwa  ogniska   epidemiczne  zanotowano  w  SPZOZ w Rydułtowach.  W
pierwszym z nich był to nieżyt jelitowo – żołądkowy u 5 osób, drugi  dotyczył  posocznicy paciorkowcowej u 3
noworodków. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest unormowana. 

Inspektorat sanitarny  prowadzi nadzór na wykonywaniem szczepień ochronnych. W tym celu działa  39
punktów na terenie Powiatu, które pracują  zgodnie z kalendarzem szczepień opracowywanym corocznie
przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Przeprowadzono 114 kontroli, zwracając uwagę na przestrzeganie
obowiązującego  programu szczepień  i  przymuszanie  matek  „opornych”  do  tego,  aby zaszczepiły  swoje
dzieci. Podkreślić należy, iż niepożądane odczyny na skutek szczepień  są znacznie mniej groźne aniżeli
dobrodziejstwa wynikające z szczepienia populacji - unikniecie ciężkiego przebiegu chorób zakaźnych. 

W związku z zagrożeniem wystąpienia  pandemii  ptasiej grypy w ubiegłym roku   wznowiono nadzór nad
grypą  i  schorzeniami  grypopodobnymi,  polegający  na  tym,  że  wytypowane  zakłady  opieki  zdrowotnej
zbierają   cotygodniowe  dane  o  przypadkach  gryp  i  przekazują  je  do  inspektora  sanitarnego  oraz
przeprowadzane  są  badania  wirusologiczne osób chorych.  System służy  bieżącemu śledzeniu  sytuacji
grypowej  na  terenie  kraju,  aby  móc  podjąć  szybkie  działanie  zapobiegające  rozprzestrzenianiu   się
zachorowań na grypę,  a tym samym zapobieganiu powstaniu epidemii. 

Kontrolowane  są   zakłady  opieki  zdrowotnej  lecznictwa  otwartego  jak  również   zamkniętego,  w  roku
ubiegłym wydano 11 decyzji i 7 mandatów, w roku bieżącym 3 mandaty, a  ich nałożenie  zawiązane było z
nieprawidłowym  sposobem sterylizacji  materiałów,  nieodpowiednimi  procesami dezynfekcji  bądź  brakiem
odpowiednich procedur. 

Stan placówek ocenia się jako dobry i sukcesywnie poprawia się.   Zakłady opieki  zdrowotnej posiadają
plany dostosowawcze zgodnie z przepisami  rozporządzenia Ministra Zdrowia   w sprawie wymagań  dla
zakładów opieki  zdrowotnej,  natomiast Inspektor  Sanitarny  wydaje decyzje w odniesieniu do bieżącego
stanu sanitarnego w zakresie utrzymania czystości.  

W roku ubiegłym przeprowadzone zostały  2 - krotnie akcje odszczurzania. Z kolei w okresie wiosennym
bieżącego roku przeprowadzono również akcję odszczurzania, w związku z pojawieniem się tych gryzoni w
Pszowie, ponadto w sierpniu przeprowadzono przymusową akcję w tym zakresie na terenie całego miasta. 

W zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia w 2008 roku nadzorem objętych było
1358 obiektów w tym 138 zakładów produkcyjnych,  730 sklepów , 490 obiektów żywienia zbiorowego. W
ubiegłym  roku  .  wydano  362  decyzje,  w  roku  bieżącym  za  I  półrocze  160  decyzji   i  dotyczyły
przechowywania produktów spożywczych. Często nie jest zachowana odpowiednia segregacja produktów
spożywczych, bądź też przechowywane są poza urządzeniami chłodniczymi. Kolejne decyzje związane były
z:



-    poprawą stanu  technicznego pomieszczeń, urządzeń i sprzętu, 

-  opracowaniem i wdrożeniem instrukcji zasad dobrej  praktyki higienicznej, prawidłowej sprzedaży  akt.
spożywczych  oraz  opracowania  i  wdrożenia  HACCP  (w  większości  zakłady  posiadają  uregulowania
systemu) 

Każdy  obiekt żywnościowy musi mieć  decyzję  zatwierdzającą  działalność  wydaną  przez PPIS, stąd też
wiele kontroli dotyczyło tego zakresu działalności. 

W roku  ubiegłym  nałożono  135 mandatów ze względu na brak min. bieżącej czystości, nieaktualnych
badań lekarskich,  sprzedaży artykułów po upływie przydatności  do spożycia.

W roku bieżącym w dwóch piekarniach stwierdzono martwe szkodniki zbożowo-mączne, i na tej podstawie
zostały  podjęte  działania   w  kierunku  ich  wyeliminowania   poprzez   przeprowadzenie   dezynsekcji  i
deratyzacji. 

W zakresie nadzoru nad warunkami higieny pracy, który dotyczy  szerokiej grupy zakładów  w roku  ubiegłym
przeprowadzono 345 kontroli  i  wydano 175 decyzji,  w roku bieżącym 138 kontroli  i wydano 43 decyzje,
które  dotyczyły   odnowienia   pomieszczeń,  w  których  przebywają  pracownicy,  aktualizacji  kart   badań
okresowych, dokonania oceny ryzyka zawodowego bądź pełnej oceny (duża liczba zakładów nie ma oceny
uwzględniającej czynniki biologiczne).

Kolejne  kontrole  dotyczyły  stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  występujących  na
stanowiskach pracy – hałas, pyły.  Pracodawca jest  zobowiązany do określonych działań jeśli takie czynniki
występują w środowisku pracy. 

W  roku  ubiegłym  wiodącym  tematem  był  nadzór  nad  wprowadzanymi  do  obrotu   preparatami   chemii
budowlanej, nadzór nad warunkami  pracy  pracowników nadleśnictwa, ferm  drobiu, trzody chlewnej, firm
budowlanych,  natomiast  w  roku bieżącym  najważniejsze  zagadnienia  związane są  min.  ze  szkodliwymi
czynnikami biologicznymi przy szczególnym uwzględnieniu archiwów i bibliotek. 

W kwestii chorób zawodowych odnotowywany  jest coroczny spadek wydawanych decyzji stwierdzających
ich nabycie ( 35 w roku 2008, do końca 1 półroczna roku bieżącego  -  12). 

W zakresie higieny pracy nałożono  w roku ubiegłym 2 mandaty, a w zakresie nadzoru nad warunkami
higieny  procesów  nauczania  i  wychowania,  w  roku  ubiegłym   przeprowadzono  157  kontroli,   w  roku
bieżącym 108 i  w analogicznym okresie wydano 21 i 9 decyzji. Dotyczyły one złego stanu nawierzchni wokół
budynków,  boisk  szkolnych,  złego  stanu  stolarki  okiennej,  ścian  drzwi,  mebli  itd.  jak  również
niedostosowania wysokości mebli  do wzrostu  uczniów.  Określa  się,  że w tym zakresie sytuacja w roku
bieżącym jest lepsza. Problemem są również plany zajęć szkolnych nie zawsze zgodne z rozporządzeniem.

W roku ubiegłym w szkołach  stwierdzono przeterminowane preparaty chemiczne, na ten czas sytuacja
ulega poprawie, placówki  przekazują odczynniki do utylizacji. 

W  związku  z  pojawieniem  się  wirusa  A(H1N)   przeprowadzono  w  szkołach  akcje  ,  w  ramach  których
dokonano oceny warunków utrzymania higieny osobistej. Kontrole te wypadły pozytywnie. W roku bieżącym
przeprowadzono  kontrole  sanitarne  piaskownic  w  przedszkolach  w  zakresie   zabezpieczenia  przed  ich
zanieczyszczeniem, wymiany piasku Stan określono  jako  zadowalający. 

W zakresie higieny środowiska -  należytego utrzymania stanu  i urządzeń użyteczności  publicznej -  ilość
nadzorowanych   obiektów  jest  duża.  Kontrole  dotyczą  szpitali,   zakładów  fryzjerskich,  kosmetycznych,
basenów,  dworców, aptek, stacji  paliw  itp.   W roku ubiegłym przeprowadzono 648 kontroli,  wydano 28
decyzji,  w roku bieżącym 241 kontroli i 11 decyzji stwierdzających uchybienia. Mandatów  nałożono mniej
aniżeli  w  roku  ubiegłym  odpowiednio  16  i  3.  Stwierdzono  zły  bieżący  stan  sanitarny  obiektów,
nieodpowiednie  lub  brak  przeprowadzanie   sterylizacji  narzędzi  w  zakładach  kosmetycznych  oraz  w
zakładach fryzjerskich.   

W  roku  ubiegłym  wpłynęło  10  próśb  o  interwencje,  które  dotyczyły   awarii  kanalizacji   w  budynku
wielorodzinnym,  braku  bieżącej  wody,  złego  stanu  urządzeń  sanitarnych,  gromadzenie  odpadów  w
mieszkaniu. 

W zakresie nadzoru nad jakością  wody ustalonych  jest 27 punktów monitoringowych na sieci wodociągowej



jak również przy ujęciach wody w stacjach uzdatniania, w basenach kąpielowych. Na terenie powiatu  są 4
kąpieliska, do tej pory  jakość  wody nie budziła zastrzeżeń, natomiast z dniem dzisiejszym na kąpielisku w
Bukowie  stwierdzono  ponadnormatywny  stan  bakterii  grupy  coli,  co  skutkuje  wprowadzeniem  zakazu
korzystania z kąpieli. 

W zakresie zaopatrzenia w wodę  - większość miast korzysta z zasilania przez GPW, dostarczana woda nie
budzi  zastrzeżeń,  wyjątkiem  są  sytuacje  związane  z  awariami  lub  przebudową  sieci.  Nie  stwierdzono
zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. W Rydułtowach stwierdza się okresowe przekroczenie normy
zawartości boru w wodzie czerpanej ze studni głębinowych, co jednak nie ma szkodliwego oddziaływania na
organizm.  Przedsiębiorstwo  wodociągowe  ma  program  dostosowawczy   zmierzający   do  zmniejszenia
zawartości boru do dopuszczalnych granic. 

Na terenie Powiatu Wodzisławskiego funkcjonują  4  lokalne wodociągi  o niewielkim zakresie zasilania w
odniesieniu  do całego obszaru, lecz mające znaczenie lokalne. Na wodociągu  w Turzy  prowadzone  są
okresowe dezynfekcje  w związku z pojawieniem się zanieczyszczeń wody, azotanów oraz  obniżeniem  pH
wody. 

W  Gminie Lubomia w wodzie z lokalnego wodociągu  okresowo  podwyższona jest  zawartość manganu i
żelaza. Zakład wodociągowy posiada decyzję terminowo zezwalającą na warunkowe korzystanie z ujęć do
2011 roku. 

Wody basenowe – w  większości  przypadków nie ma zastrzeżeń do ich stanu. W Szkole Podstawowej nr 3
ze względu na słaby system uzdatniania wody stało się  konieczne przeprowadzania remontu , do którego
już przystąpiono. 

Dodatkowym problemem  jest występowanie w instalacjach wody ciepłej  legionnelli,  sytuacja ta dotyczy
szpitali  i  SOSW. W szpitalach  zgodnie  z  rozporządzeniem  opracowywane są    procedury na  wypadek
pojawienia się bakterii jak i procedury zapobiegawcze. 

W ramach działalność  oświatowo-zdrowotnej  prowadzone są  akcje i  realizowane programy.  Wśród nowo
wprowadzonych jest program przedszkolnej profilaktyki nikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”, którego
celem  jest  wyczulenie  dzieci  i   dorosłych  na  szkodliwość  biernego  palenia.  Program  ten  będzie
kontynuowany. 

 

Przewodniczący  Rady  p.    E.   Wala    poinformował,  że  wpłynęło  pismo  Przewodniczącego  Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku stwierdzające, iż  komisja oceniła pozytywnie stan bezpieczeństwa sanitarnego
Powiatu. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

P. Leszek Bizoń – powiedział, że przedstawione  materiały  zawierają szczegółowe informacje, jednakże
brak  jest  ogólnych  wniosków  określających   stan  sanitarno  –  epidemiologiczny  w  porównaniu  do  lat
poprzednich.  Zapytał o działania jakie mogą zostać podjęte w celu poprawy stanu sanitarnego jak również o
sposób w jakim Rada Powiatu mogłaby być pomocna w działaniach podejmowanych przez nadzór sanitarny.

 

P.  Barbara Orzechowska -  p.o.  Powiatowy Państwowy   Inspektor  Sanitarny  odpowiedziała,  że wnioski
chociaż nie stanowią oddzielnej części podsumowującej przewijają się w całości tekstu. Stwierdza się, że
stan sanitarny Powiatu  Wodzisławskiego systematycznie  poprawia się z roku na rok. 

Przykładem  jest  jakość  wody na  ternie  miasta  Wodzisławia,  przed  remontem  sieci  wodociągowej   była
znacznie gorsza aniżeli w chwili obecnej. Szpitale  mają programy  dostosowawcze, przeprowadzane  są
remonty, w sklepach  jakość obsługi, estetyka, czystość  jest coraz lepsza. Tereny zabaw przy  osiedlach i
przedszkolach są również w  coraz lepszym stanie. Poprawie musi ulec mentalność ludzi, którzy muszą być
świadomi, że zmiany służą nie tylko wyłącznie przedsiębiorcy, lecz również ogółowi społeczeństwa. 

 



P.  Jolanta  Tomaszewska  –  w  nawiązaniu  do  informacji  dot.  programu  Sentinel   zapytała,  czy
wyszczególnione   placówki   opieki  zdrowotnej  same  przystąpiły  do  tego  programu,  czy  też  zostały
wyznaczone. Ponadto wg. informacji jest  tylko 15 lekarzy, którzy przekazują dane odnośnie stanu zdrowia w
tym zakresie,  co nie jest wysokim wskaźnikiem.  Prosiła  również  o  rozwinięcie kwestii  przeprowadzania
badań wirusologicznych u pacjentów objętych programem w przypadku grypy ze wskazaniem, czy u  osób
leczących się w placówkach nie objętych  programem   nie przeprowadza się badań.  

 

P. Barbara Orzechowska - p.o. Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny – odpowiedziała, że  realizacja
programu trwa kilka  lat,  założeniem było  docelowe objęcie  nim  całego obszaru  kraju.  Niestety  do  dnia
dzisiejszego   program  opiera   się  tylko  i  wyłącznie  na  dobrej  woli  lekarzy,  którzy  muszą  wydatkować
dodatkowe  środki  na  badania  wirusologiczne,  w  związku  z  czym  w  momencie  rozpoczęcia  realizacji
programu  zostały   wstępnie  wytypowane  placówki  zgodnie  z   wytycznymi  Wojewódzkiego  Inspektora
Sanitarnego i Głównego Inspektora  Sanitarnego w taki sposób, aby w każdej gminie była jedna placówka
realizująca program.  Aktualnie  dokonano weryfikacji  i  docelowo Ministerstwo chce przeznaczyć   środki
finansowe na jego realizację.  Program działa  cały rok, tymczasem grypa jest chorobą sezonową  i  badania
są wykonywane są w tym czasie. Jeśli  przypadków zachorowań z objawami grypowymi jest zdecydowanie
więcej aniżeli w innym okresie, wtedy rozpoczyna się pobieranie prób, jednakże nie od każdego pacjenta ze
względu na ograniczone środki 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący  Rady  p.   E.  Wala   podziękował  za przygotowanie informacji o stanie sanitarnym Powiatu
i udział w sesji. 

 

b)  Informacja  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  o  stanie  o  stanie  bezpieczeństwa  sanitarno  -
weterynaryjnego Powiatu Wodzisławskiego jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący  Rady   p.   E.   Wala   poinformował,   że   Komisja Organizacyjno – Prawna, Komisja
Infrastruktury,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  wydały  pozytywne  opinie  o  stanie  bezpieczeństwa
weterynaryjnego.

Pozytywną opinię wydała również Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

W punkcie tym głos zabrał p. Maciej Witt – Powiatowy Lekarz Weterynarii.  W swojej wypowiedzi zwrócił
uwagę na sprawy dotyczące chorób występujących  u zwierząt oraz odniósł się do  wniosków  wynikających
z analizy danych w tym zakresie. Powiedział, że działania inspekcji weterynaryjnej w zakresie występującej u
zwierząt  choroby obejmują  jej zdiagnozowanie,  zwalczanie, a  następnie prowadzenie  monitoringu  stanu
zagrożenia  do czasu, w którym uzyska się  pewność, że choroba po określonym okresie czasu  zostanie
całkowicie wyeliminowana względnie ograniczona.  W wyniku takich działań  uznano,  iż  cały kraj   w tym
również  nasz  Powiat  został  uwolniony  od  gruźlicy  bydła  oraz  brucelozy.  Kolejne  zagrożenie  dla  bydła
stanowiła enzootyczna  białaczka – od tej choroby uwolniony został obszar 10 województw w tym również
nasz Powiat.  Coroczne pobieranie prób pozwoliło na zlikwidowanie ognisk tej choroby. W roku ubiegłym
wystąpiło  jedno ognisko  amerykańskiego  zgnilca  u  pszczół.  Jest  to  choroba  zwalczana  z  urzędu,  a  jej
wyeliminowanie polega na likwidacji zarażonej pasieki. Dzięki  podjętym  działaniom 150 pasiek  pszczelich
zostało ochronionych przed tą chorobą. Również w roku  ubiegłym wprowadzono dwa programy zwalczania
chorób zakaźnych  u zwierząt. Jeden z nich związany był ze  zwalczaniem  choroby Aujeszkyego u świń.
Niedostosowanie się do wymagań nałożonych przez Unię Europejską skutkowałoby wstrzymaniem eksportu
wieprzowiny.  Dzięki  realizacji  programu  stwierdzone  zostały  dwa  ogniska  choroby,  które  zostały
zlikwidowane,  po  czym  rozpoczął  się  okres  monitorowania.  Prognozowano  całkowite  uwolnienie
województwa  od  tej  choroby w  terminie   m-ca  grudnia  bieżącego  roku,  tymczasem  w  sierpniu  zostały



sprowadzone  z  innego  województwa  chore  świnie,  co  niewątpliwie  wymagać  będzie  przeprowadzenie
kolejnych zabiegów. Choroba ta nie wpływa  na jakość mięsa, nie ma też szkodliwego działania na organizm
ludzki, objawia się zmniejszoną  ilością potomstwa u świń, upadkami prosiąt. Określana jest  jako   choroba
„ekonomiczna”,  gdyż kraje importujące zaniechały kupowania mięsa z Polski. 

Dwukrotnie w  ciągu roku zostają rozrzucane z samolotu szczepionki przeciwko wściekliźnie, co wpłynęło na
wzrost w naszym rejonie pogłowia lisów i saren. W efekcie dochodzi często do kolizji i innych zdarzeń na
drogach, przy udziale zwierząt.  W związku  z powyższym  planuje się zorganizować  telefoniczne dyżury
lekarzy,  celem  szybkiego  reagowania  służb  weterynaryjnych  w   takich  przypadkach.  W  tym  zakresie
Powiatowy Lekarz Weterynarii zwróci się do Śląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej nadzorującej  lekarzy
wolnej praktyki, o pomoc w ustaleniu dyżurów. 

Kolejny  realizowany   program  związany  jest  ze   zwalczaniem  salmonellozy  u  drobiu,  jego  celem  jest
ograniczenie  ilości  zakażeń do poziomu określonego przez  Unię  Europejską to jest  – do 1% zakażeń w
2012 r.  Realizacja programu wprowadzonego w stadach kur reprodukcyjnych, niosek i brojlerów  skutkuje
tym, iż w przeciągu ostatnich 2 lat nie stwierdzono żadnego przypadku wystąpienia choroby. Istniejących w
powiecie 10 ferm jest kontrolowanych, na ten czas stan ich  jest dobry co nie oznacza całkowite uwolnienie
od choroby, gdyż  może dojść do zarażenia np. poprzez pasze i to  w dość nieoczekiwanym momencie.
Dodatkowym zagrożeniem jest rotacja zwierząt  związana z cyklem produkcyjnym.  

W  zakresie  stanu  sanitarnego  rzeźni,  przetwórni  stwierdza  się  systematyczną  poprawę.   Większość
zakładów uzyskała status zakładów  unijnych, czyli uprawnionych do eksportowania produktów  do krajów
Unii. W roku bieżącym w odniesieniu do większości zakładów kończy się  okres dostosowawczy, przy czym
część zakładów przekształciła się w zakłady mogące produkować do 4,5 tony na 1 tydzień. Są to lokalne
zakłady,  które   nie  mogą  prowadzić  handlu  z  innymi  krajami,  a  jedynie  mogą  wywozić  produkty   do
sąsiednich województw. Ocenia się, że wymagania dostosowawcze spełnią  wszystkie zakłady poza jednym
-  z Ligoty Tworkowskiej, który ulegnie likwidacji ze względu na brak możliwości przeprowadzenia inwestycji
w związku z budową  zbiornika p. powodziowego. 

W roku bieżącym w Inspektoracie dodatkowo zatrudniono 2 osoby, które będą zajmować się czynnościami
kontrolnymi  wymogów  wzajemnej  zgodności  w  gospodarstwach  rolnych  utrzymujących  zwierzęta  (  w
zakresie identyfikacji i rejestracji bydła, świń owiec i kóz). Powyższe czynności związane są  z programem
dopłat bezpośrednich dla rolników.

Inspekcja weterynaryjna na podstawie przepisów została upoważniona do nakładania mandatów w zakresie
działalności  związanej  z  przetwórstwem  mięsa.  Grzywny  są  bardzo  wysokie  wynoszą  do  66  tys.  zł.,
dotychczas najwyższa nałożona  przez  nadzór weterynaryjny kara wyniosła 9 tys. zł. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący  Rady  p.   E.  Wala   podziękował  za przygotowanie informacji o stanie weterynaryjnym
Powiatu i udział w sesji. 

 

c) Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

 

Przewodniczący  Rady   p.   E.   Wala   poinformował,   że   Komisja Organizacyjno – Prawna, Komisja
Infrastruktury,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  wydały  pozytywne  opinie  do  informacji  z  działalności
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Pozytywną opinie wydała również Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

P.  Piotr  Zamarski   Powiatowy Inspektor  Nadzoru  Budowlanego wprowadzając do  tematu  powiedział,  że
sprawozdanie z działalności nadzoru budowlanego zawiera informacje dotyczące podstaw prawnych jego



działalności i zadań jakie realizuje.

Przedstawione zostały dane dotyczące  czynności jakie wykonane zostały w 2008 roku w  porównaniu  z
rokiem  2007. 

Stwierdził,  że  stan  zagrożenia  budowlanego  w  Powiecie  Wodzisławskim  ocenia  się  na  poziomie
dostatecznym.

 

W dyskusji : 

 

P. Czesława Somerlik – prosiła o informacje na temat katastrof budowlanych mających miejsce na terenie
Powiatu Wodzisławskiego.  

 

P.  Piotr  Zamarski   Powiatowy Inspektor  Nadzoru  Budowlanego odpowiedział,  że   katastrofy budowlane
dotyczyły 2 budynków mieszkalnych i  1 stodoły - zawalenie się dachów.

 

P.  Edyta  Cogiel  -   nawiązując  do  stwierdzenia,  iż  najważniejszą  częścią  prowadzonej  działalności
inspekcyjno  –  kontrolnej  jest  przegląd  obiektów  budowlanych  pod  względem  stanu  technicznego   i
możliwości  ich  dalszego  użytkowania  itd.  zwróciła  się  o  ocenę   stanu  technicznego  tzw.  pałacyku
myśliwskiego w Gorzycach. Powiedziała, że  na każdym zebraniu kierowane są pytania w kwestii przyszłości
tego obiektu i  dodała,  że przed sprzedażą  pałacyku na rzecz prywatnej  osoby zapewniano radnych,  że
poddany zostanie remontowi, tymczasem brak jest jakichkolwiek działań. Zapytała, czy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego   zajmował  się  tą  sprawą,  czy  przeprowadzono  kontrole  tego  obiektu,  czy  podjęto  kroki
zobowiązujące właściciela do podjęcia czynności w kierunku nie pogorszenia się warunków  technicznych
obiektu.  

 

P.  Piotr  Zamarski   Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  odpowiedział,  że  stan  obiektu  jest
monitorowany,  w  bieżącym   tygodniu  jest  zaplanowane  spotkanie  z  właścicielem,  który   deklarował
rozpoczęcie robót remontowych w bieżącym roku ( w  miesiącu czerwcu). Inspektor stwierdził, że jeśli nie
dojdzie do rozpoczęcia odpowiednich prac,   wówczas prowadzone będzie postępowanie nakazujące ich
podjęcie.  Według  oświadczenia  właściciela  przygotowany  jest  materiał   do  remontu  dachu,  pozostaje
kwestia  rozpoczęcia robót. 

 

Przewodniczący  Rady  p.   E.  Wala   podziękował  za przygotowanie informacji z działalności Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego i  udział w sesji. 

 

Przewodniczący  Rady  p.   E.   Wala   -  odczytał  pismo Przewodniczącego Komisji  Bezpieczeństwa i
Porządku dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego i sanitarno - weterynaryjnego Powiatu oraz
oceny stanu bezpieczeństwa budowlanego. 

Pismo jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

 

Przewodniczący  Rady  p.  E.  Wala na podstawie opinii komisji stałych, przebiegu  dyskusji, treści pisma
Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stwierdził, iż Rada Powiatu przyjęła informacje:



a)     Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie  bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu
Wodzisławskiego, 

b)     Powiatowego Lekarza Weterynarii  o  stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze  Powiatu
Wodzisławskiego, 

c)    Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

 

Ad. 5 

W punkcie tym głos zabrał Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół. Zwracając  się do  p. Kazimierz Musialika  –
Komendanta   Powiatowego Państwowej   Straży Pożarnej  powiedział,  że   w   życiu  każdego  człowieka
następuje  taki  moment,  w  którym   musi  podjąć  decyzję  jedną  z  najważniejszych   życiu   dotyczącą
kontynuacji pracy zawodowej bądź przejścia na emeryturę.  Jest  to sprawa  niełatwa,  stąd   też   podobne
rozterki  miał  także Starszy   Brygadier   inz. Kazimierz   Musialik,    który   po  36  latach  służby  w    tym
po 21 latach dowodzenia   Powiatową  Państwową   Strażą   Pożarną   w  Wodzisławiu Śl.,   podjął decyzję
o odejściu ze służby i  przejściu na zasłużoną  emeryturę.  Następnie Starosta przedstawił  sylwetkę  p.  K.
Musialika,  przebieg  jego  pracy  zawodowej  oraz  jego  osiągnięcia  w  służbie  na  rzecz  utrzymania
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Powiatu. 

P. Kazimierz Musialik służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1977 r. na stanowisku inspektora w
Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Katowicach. Po ukończeniu studiów Wyższej Oficerskiej Szkole
Pożarniczej w Warszawie w 1982 roku został przeniesiony do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w
Katowicach,  gdzie  przez  sześć  lat  pełnił  służbę  w  Wydziale  Operacyjnym  i  Wydziale  Prewencji  na
stanowisku  specjalisty.  Od  1988  roku  związany  jest  z  Wodzisławiem,  pełniąc  początkowo  funkcję
Komendanta  Rejonowego,  potem  Komendanta  Rejonowego  Państwowej  Straży  Pożarnej.  Z  dniem  1
stycznia 1999 r. został Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. 

W okresie  36  lat  pełnienia  służby dowodził  wieloma akcjami  ratowniczo-gaśniczymi,  brał  udział  między
innymi w gaszeniu dużych pożarów lasów. W 1997 r. podczas powodzi dowodził  siłami ratowniczymi na
terenie Powiatu Wodzisławskiego. 

W  uznaniu  wkładu  w  organizacje  i   rozwój  nowoczesnej  ochrony  przeciwpożarowej,  zasług  podczas
prowadzenia  działań  ratowniczo-gaśniczych  oraz  za  wzorowe  pełnienie  służby  Starszy  Brygadier  inż.
Kazimierz Musialik został odznaczony i wyróżniony  medalami, odznakami takimi jak : Złoty Krzyż Zasługi,
Złoty Znak Związku, Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju,
Złota  Oznaka  Zasłużonych  dla  Ochrony  Przeciwpożarowej,  Złota  Odznaka  Honorowa  Zasługi  dla
Województwa  Śląskiego  i   Medal  Zasłużony  dla  Ochrony  tegoż  Powiatu  Wodzisławskiego.  Następnie
Starosta   w  imieniu  społeczności  Powiatu  Wodzisławskiego,  Rady  Powiatu,  Zarządu  Powiatu
Wodzisławskiego a także własnym, podziękował Komendantowi  za  lata służby dla mieszkańców Powiatu,
za osobiste zaangażowanie i poświęcenie dla ratowania mienia i życia naszych mieszkańców. Złożył również
życzenia zdrowia i  wszelkiej pomyślności.

 

Następnie  glos  zabrał  p.  Kazimierz  Musialik,  który powiedział  że  po 36 latach służby podjął  decyzję  o
zakończeniu czynnej służby i przejściu  w stan spoczynku. Podziękował za 21 lat służby w Wodzisławiu Śl.
Wspomniał, że w okresie gdy podejmował  pracę jako młody oficer  w Wodzisławiu Śl. miasto to liczyło 120
tys.  mieszkańców,  operacyjnie  podlegały gminy Gorzyce,  Lubomia  oraz Lyski.  Później  po reorganizacji
Gmina Lyski przeszła pod Komendę w Rybniku, natomiast Gmina Godów i Gmina Mszana włączone zostały
do obszaru  działania Komendy.  Powiedział, że przez cały okres czasu starał się wszystko robić dla dobra
społeczeństwa,  chroniąc i  broniąc przed pożarami,  kęskami żywiołowymi, przed innymi zagrożeniami od
drobnych  do  bardzo  poważnych.  Powiat  wspierał  finansowo  i  organizacyjnie  działania  straży  na  rzecz
poprawy   bezpieczeństwa.  Podkreślił   zasługi  Przewodniczących  Rady  wszystkich  kadencji,  Starostów
Zarządów Powiatu, Rad Powiatu, ich zrozumienie  i dbałość o bezpieczeństwo obywateli i niesienie pomocy.
W trakcie kierowania KPPSP  pozyskano nowy sprzęt do działań operacyjnych. Stało się to możliwe dzięki
działaniom podejmowanym  przez  starostów   I kadencji, II kadencji  jak również  obecnej. Sprzęt ten będzie
w dalszym ciągu  służyć zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu. W pierwszej fazie działalności
powiatowych struktur  straży pracowano  na rzecz zintegrowanego stanowiska kierowania,  tymczasem w
ostatnich  dniach  poinformowano,  iż   rozpocznie  funkcjonowanie  centrum  powiadomień  ratowniczych  na



terenie  Powiatu  Wodzisławskiego.Nawiązał  również  do  sprawy  dotyczącej  czynności  kontrolnych  stanu
przestrzegania przepisów p.pożarowych wykonywanych przez KPPSP podkreślając, że chociaż  wielokrotnie
jego działania miały charakter pryncypialny to czynności te służyły poprawie stanu bezpieczeństwa ludzi.
Poruszył  również temat zaangażowania w działalność  ochrony przeciwpożarowej  i   przeciwpowodziowej
jednostek  ochotniczych straży pożarnych.  Powiedział,  że  jest  to  siła,  bez której  w większości  pożarów
trudno byłoby sprawnie przeprowadzać  akcje.  Podziękował  radnym za wspieranie  działalności OSP  w
swoich  środowiskach  jak  również  prosił  Przewodniczącego  Rady  o  przekazanie   podziękowań  P.
Ireneuszowi  Serwotce  –  byłemu  Prezydentowi  Miasta,  dzięki  któremu  możliwy  stał  się  zakup  drabiny
pożarniczej, służącej po dziś dzień w działaniach strażackich.  

 

Następnie głos zabrał radny p. Józef  Żywina – Wicestarosta poprzedniej kadencji. Powiedział, że nie będzie
podsumowywał działalności Komendanta, gdyż on sam  swoją postawą - codziennym wykonywaniem swoich
obowiązków podsumowywał dokonania.  Podkreślił,  że odejście ze stanowiska  w momencie, gdy nie było
konieczności podjęcia takiej decyzji świadczy o jego wielkości. Na kierowniczym stanowisku przeżył dwa
ustroje polityczne,  kilku prezydentów i  dwóch starostów,  dlatego że  służył  zawsze swoim zasadom, był
wierny idei ochrony  przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej. Odchodzi w  momencie,  w którym pozostawia
Komendę w dobrym stanie kadrowym i organizacyjnym, teren w dobrym zabezpieczeniu, a na swoje miejsce
przygotował  następców.  Dziękując  Komendantowi  za  jego  pracę  złożył  również  życzenia  wszelkiej
pomyślności.  

 

Przewodniczący  Rady  p.   E.  Wala   w imieniu Rady Powiatu podziękował Komendantowi za pracę na
rzecz ochrony przeciwpożarowej i  przeciwpowodziowej Powiatu Wodzisławskiego. 

 

Przewodniczący  Rady  p.   E.  Wala   ogłosił przerwę  w obradach, a po jej  zakończeniu przystąpił  do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad. 6 

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXVI sesji jest załącznikiem nr  6 do
protokołu.  

Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół przedstawił informację o przetargach jakie zostały przeprowadzone przez
Starostwo Powiatowe w okresie od ostatniej sesji. 

Informacja jest załącznikiem nr 7  do protokołu. 

 

Ad. 7

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, że  w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna
interpelacja. 

Następnie przedstawił pismo NFZ dot. umowy z SPZOZ w Wodzisławiu Śl. na świadczenie usług leczenia
szpitalnego w zakresie urologii.

Pismo jest załącznikiem  nr 8  do protokołu. 

 

Nie odnotowano zapytań jak również  interpelacji. 

 



Ad. 8

Wniosków  i oświadczeń  radnych nie było. 

 

Ad. 9

a)     Projekt  uchwały  w sprawie  dokonania  przekształcenia  w strukturze  organizacyjnej  samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego
na  likwidacji  Poradni  Endokrynologicznej  i  Poradni  Schorzeń  Tarczycy  w  Przychodni  Rejonowo-
Specjalistycznej  Nr  2  w  Rydułtowach  przy  ul.  Strzelców  Bytomskich  11   wraz   z   uzasadnieniem  jest
załącznikiem nr 9  do protokołu. 

 

Komisja Organizacyjno – Prawna i  Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej  wydały pozytywne opinie do
projektu uchwały. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
udział wzięło 23 radnych. Za podjęciem uchwały  głosowało 22 radnych, głosów  przeciwnych nie było, 1
głos był wstrzymujący. 

 

Uchwała  Nr  XXXVII/421/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Poradni  Endokrynologicznej  i  Poradni  Schorzeń
Tarczycy w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11
została podjęta.

 

Uchwała  stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

b)      Projekt  uchwały w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej  samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego
na  likwidacji  Poradni  Rehabilitacyjnej  dla  Dzieci  w  Przychodni  Rejonowo  -  Specjalistycznej  Nr  2  w
Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz  z  uzasadnieniem jest załącznikiem nr 11  do protokołu.

 

Komisja Organizacyjno – Prawna i  Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej  wydały pozytywne opinie do
projektu uchwały.  

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 



Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
udział wzięło 23 radnych. Za podjęciem uchwały  głosowało 22 radnych, głosów  przeciwnych nie było, 1
głos był wstrzymujący. 

 

Uchwała  Nr  XXXVII/422/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej  w Rydułtowach” polegającego na likwidacji  Poradni  Rehabilitacyjnej  dla Dzieci  w Przychodni
Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2   w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11 została podjęta.

 

Uchwała  stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

c)      Projekt uchwały w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej  samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego
na likwidacji Poradni Alergologii Dziecięcej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2   w Rydułtowach
przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz  z  uzasadnieniem jest załącznikiem nr 13  do protokołu. 

 

Komisja Organizacyjno – Prawna i  Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej  wydały pozytywne opinie do
projektu uchwały. . 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
udział wzięło 24 radnych. Za podjęciem uchwały  głosowało 22 radnych, głosów  przeciwnych nie było, 2
głosy były wstrzymujące. 

 

Uchwała  Nr  XXXVII/423/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Poradni  Alergologii  Dziecięcej  w  Przychodni
Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2  w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11, została podjęta. 

Uchwała  stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

 

d)  Projekt  uchwały  w sprawie  niewyrażenia  zgody na rozwiązanie  stosunku pracy przez  pracodawcę  z
radnym    Powiatu   Wodzisławskiego  Panem  Grzegorzem  Dziewiorem  wraz  z  uzasadnieniem  jest
załącznikiem  nr 15   do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p.  E.  Wala poinformował,  że inicjatorem podjęcia uchwały  jest  Komisja
Organizacyjno- Prawna. 

Zarząd Powiatu oraz Komisja Rewizyjna wydały pozytywne opinie do projektu uchwały. 



Poinformował również, iż uzasadnienie do uchwały zostało doręczone radnym przed rozpoczęciem obrad . 

 

W  dyskusji głos zabrał p. Jozef Żywina  - Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Prawnej. 

Poinformował, że Komisja Organizacyjno – Prawna wywiązując się z zobowiązania  nałożonego przez Radę
Powiatu  na  sesji  w  miesiącu  lipcu  przygotowała  projekt  uchwały  w  sprawie  niewyrażenia  zgody  na
rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę z radnym   Powiatu Wodzisławskiego Panem Grzegorzem
Dziewiorem. Komisja przyjęła tekst  uzasadnienia uchwały w trakcie posiedzenia komisji, którego obrady
odbyły się przed rozpoczęciem sesji.  

 

P. Grzegorz Dziewior oświadczył,  że w związku z tym, iż  uchwała dotyczy jego interesu prawnego  nie
będzie brał udziału w głosowaniu. 

 

Innych głosów w dyskusji  nie było. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
udział wzięło 22  radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 głos był  przeciwny, 5 głosów było
wstrzymujących.

 

Uchwała  Nr  XXXVII/424/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w   sprawie   niewyrażenia  zgody  na
rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę z radnym   Powiatu  Wodzisławskiego Panem Grzegorzem
Dziewiorem została podjęta.

 

Uchwała  stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Ad. 10

W punkcie tym  głos zabrał Dyrektor SPZOZ w Wodzisławiu Śląskim p. Henryk Wojtaszek, który  odniósł się
do treści pisma NFZ przedstawionego w punkcie 7 porządku obrad, a dotyczącego  umowy z SPZOZ w
Wodzisławiu Śl.  na świadczenie usług leczenia  szpitalnego w zakresie,  w którym nie zostały spełnione
warunki – urologia – hospitalizacja. Powiedział, że od momentu  przystąpienia do konkursu spełnić należy
pewne  wymogi, aby dana jednostka  uzyskała  kontrakt na świadczenia usług zdrowotnych  z NFZ. NFZ
określa  warunki,  które  muszą  być  spełnione  -   lokalowe,  sprzętowe,  kadrowe.  Dla  oddziału  urologii  w
zakresie  zatrudnienia  kadry lekarskiej,  zgodnie  z  rozporządzeniem,  obowiązujący jest   równoważnik  co
najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżury medycznego),  w tym równoważnik co najmniej 3 etatów  specjalistów
w dziedzinie urologii, ewentualnie  w tym ordynator.  Na dzień  dzisiejszy oddział nie spełnia powyższego
warunku, zatrudnionych jest 2 lekarzy specjalistów  i 1 asystent  mający I stopień specjalizacji z chirurgii
ogólnej,  natomiast  nie posiadający  specjalności  w dziedzinie  urologii.  Dla NFZ lekarz z  bardzo dużym
stażem lecz nie posiadający certyfikatu nie liczy się w formalnych zaleceniach. Od początku Dyrekcja ZOZ
stara  się,  aby  pozyskać  specjalistę,  niestety   wszystkie  podjęte  działania  nie  przyniosły   rezultatu.
Postawione warunki finansowe  przez  specjalistę okazały się  nie  do zaakceptowania. Znany jest również
fakt,  iż  z  podobnym problemem kadrowym  boryka się  ponad 50 % oddziałów urologicznych w naszym
województwie.  W dalszym ciągu prowadzone są rozmowy  z NFZ w  celu przesunięcia terminu realizacji
tego  warunku,  lecz  trudno   przewidzieć  ich  skutek.   Na  ten  czas  nie  ma  perspektyw  na  pozyskanie
specjalisty.  Wymóg  ten  jest  „  dziwny”  dla  wszystkich,   którzy  zajmują  się  organizacją  służby zdrowia,



mianowicie  podczas gdy dla  oddziałów zabiegowych, chirurgii ogólnej, ortopedii, ginekologii  -  wymóg NFZ
jest dwóch specjalistów,  dla  urologii – wąskiej specjalizacji i wąskiego  zakresu inwazyjności -  wymagania
są  wyższe.  Nie  spełnienie  warunku  postawionego  przez  NFZ  daje  jego  Dyrektorowi  podstawy  do
rozwiązanie umowy – kontraktu, co  wiąże się z nieotrzymaniem środków na tego typu usługi i zamknięciem
oddziału urologii. Może zdarzyć  się, że prowadzone rozmowy  doprowadzą do sytuacji, w której Dyrektor
Śląskiego Oddziału  NFZ za zgodą  Prezesa NFZ może obniżyć  wartość  kontraktu  ze względu na brak
spełnienia wymogu kadrowego. Obniżenie  wartości kontraktu jest praktycznie nie do przyjęcia dla ZOZ gdyż
oddział urologii  praktycznie  utrzymuje się  z  punktowego wykonania kontraktu, natomiast za  I półrocze
poniósł 300 tys. deficytu, stąd  też obniżenie wartości punktu skutkowałoby dodatkowym jego pogłębieniem.

Dyrektor kończąc swoje wystąpienie powiedział, że rozmowy trwają, natomiast  sformułowania zawarte w
piśmie są powszechnie używane w tego typu przypadkach,  w których  oferent nie spełnia wymagań. Dodał,
że sprzęt można kupić, specjalistów niestety nie ma.      

 

Ad.11 

Przewodniczący Rady Powiatu  p.  E.  Wala  w nawiązaniu  do  podjęcia  przez Radę  Powiatu   uchwały  w
sprawie  niewyrażenia  zgody  na  rozwiązanie  stosunku  pracy  przez  pracodawcę   z  radnym    Powiatu
Wodzisławskiego Panem Grzegorzem Dziewiorem przypomniał,  że druga część  pisma Przedsiębiorstwa
„Ustroń” dotyczyła sytuacji, w której jeśli  Rada nie wyrazi zgody na rozwiązanie stosunku pracy, wówczas
przedsiębiorstwo zwraca się o wyrażenie  zgody na możliwość wypowiedzenie warunków płacy i pracy, a w
konsekwencji zmiany w tym trybie treści stosunku pracy z radnym. Wobec powyższego Rada powinna się
ustosunkować  do  tej  części  pisma.  Przesyłając  do  Przedsiębiorstwa  „Ustroń”  podjętą  uchwałę
Przewodniczący  zwróci  się   o  przedstawienie  warunków  zatrudnienia,   o  których  mowa  powyżej.
Zaproponował,  aby  dalszymi  pracami  w  tym  zakresie  zajęła  się  Komisja  Organizacyjno  –  Prawna.  Po
otrzymaniu informacji z Przedsiębiorstwa „Ustroń” prosi o przygotowanie  stosownego projektu uchwały. 

 

Głosów  przeciwnych  powyższemu  sposobowi  postępowania  ze  strony  radnych  nie  było,  stąd  też
Przewodniczący stwierdził, iż przyjmuje się, iż Rada zaakceptowała powyższy  tryb załatwienia sprawy.  

 

Następnie poinformował że wpłynęły zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego  w odniesieniu
do uchwał z dnia  30 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia woli ustanowienia odznaki honorowej „ Zasłużonemu
dla ochrony p. poż. Powiatu Wodzisławskiego”  (załącznik nr 17 do protokołu) oraz  w sprawie wyrażenia
woli  ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużonemu dla  Powiatu Wodzisławskiego” ( załącznik nr 18 do
protokołu). 

Ponadto przedstawił:

- pismo  NFZ będące odpowiedzią na apel  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie odpłatności za ponad
limitowane świadczenia zdrowotne (załącznik nr 19 do protokołu),

-  pismo  Dyrektora  Ośrodka  Terapii  Uzależnienia   i  Współuzależnienia  od  Alkoholu    w  sprawie
dofinansowania działalności  (załącznik nr 20 do protokołu),

- harmonogram posiedzeń  komisji i sesji w miesiącu wrześniu,  

- informację o uroczystościach, spotkaniach w których brali udział Przewodniczący i Wiceprzewodniczące
Rady ( załącznik nr 21 do protokołu)

 

W punkcie tym głos zabrał również p. Grzegorz Dziewor, który podziękował  za wsparcie, jakie wykazali
radni w trakcie głosowania nad projektem uchwały w jego sprawie. 

 



Ad. 12 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zamknął obrady  sesji
Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 17. 30

 

Protokołowała 

Krystyna Kuczera                                     Przewodniczący Rady

 

                                                            /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala

 


